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ְׁשַמְעֶּתם ַמה ִּסְּפרּו ַהּיֹום ַּבִּסְפִרָּיה ֶׁשְּבַעּמּוד 60?

ָלָּמה ָסֲערּו ַהּיֹום ָהרּוחֹות ַּבֲחַדר ַהִּׁשעּוִרים 

ֶׁשְּבַעּמּוד 34?

ַּגם ַאֶּתם ְצַחְקֶּתם ְּכֶׁשְּקָראֶתם ֶאת ַהּמֹוָדָעה 
ַהְמֻצֶּלֶמת ְּבַעּמּוד 15?



ָׁשלֹום ָלֶכם, ְיָלִדים ְיָקִרים! 

ַּכַּפִים  ְּבִנְקיֹון  עֹוֶסֶקת  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהחֹוֶבֶרת 
ַהַּמְׁשִּפיַע ְּבַוָּדאּות ַעל ִנְקיֹון ַהֵּלב. ָממֹון ַהּזּוַלת, 
ֶׁשֵאינֹו  ִצּבּוִרי  ְרכּוׁש  ְּבָיֵדינּו,  ַהֻּמְפָקִדים  סֹודֹות 
ֶׁשָּלנּו – ֵאּלּו ֵהם נֹוְׂשִאים ֶׁשֻּכָּלנּו ּפֹוְגִׁשים ְּבֶמֶׁשְך 
ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה, ְועֹוְצִרים ָּבֶהם ְּבָסֵפק ּוְבִסיַמן ְׁשֵאָלה.

ַהחֹוֶבֶרת ַהּזֹו ִהיא ֵמיַזם

"216 ָׁשעֹות ֶׁשל ִנְקיֹון ַהֵּלב" 
– ָׁשבּוַע ֶׁשל ִלּמּוד ְמַהֶּנה ּוַמְחִּכים, ֶׁשֻּמְבָטח ָלֶכם 

ֶׁשִאם ִּתְצָטְרפּו ֵאָליו – הּוא ַיְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ַהָּׁשָנה ֶׁשָּלֶכם ְוֵייִטיב ֶאת ַחֵּייֶכם. 
"ֹלא ִנְּתנּו ַהּמֹוֲעדֹות ֶאָּלא ְּכֵדי ֶׁשַּיַעְסקּו ָּבֶהם ַּבּתוֹ ָרה". ַמהּו ָהִעּתּוי ַהַּמְתִאים יֹוֵתר 
ַּבּזּוַלת  ַהְּזִהירּות  ְּבתֹוַרת  ֵלב  ִּבְתׂשּוֶמת  ַלֲעֹסק  ְּכֵדי  ְוַהָּנִקי  ַהָּכֵׁשר  ַהֶּפַסח  ֵמַחג 

ּוַבֲחָפָציו! 
ְוֶצֱאָצֵאינּו" ַיַחד ִעם ַעְׂשרֹות ֲאָלִפים  ִהְׁשַּתְּלבּו ַּבִּסּיּור ַהֻּמְדָרְך ְּבִמְׂשְרֵדי "ֲאַנְחנּו 
ִמַּיְלֵדי ִיְׂשָרֵאל, ִלְמדּו ֶאת ַהְּתָכִנים ַהְמַרְּתִקים ְוִהְׁשַּתְּתפּו ְּבָתְכִנּיֹות ֲחָוָיִתּיֹות. ַהִּכירּו 
ְלַמַעְנֶכם,  ַהָּפִנים,  ְמִאיר  ַהַּמְזִּכיר  ֵמִאיר  ְוֶאת  ֵלב"  "ַׂשְמִּתי  ֶהָחִביב  ַהַּיְלּדֹון  ֶאת 

ּוְלַמַען ַהֵּסֶדר ַהּטֹוב...
ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ְלֶפַסח ָּכֵׁשר ְוָנִקי 

ּוְלֵלב ּוְלַכַּפִים ְנִקִּיים ְּבֶמֶׁשְך ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה.
ִּבְבָרָכה
ַמֲעֶרֶכת "ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו"
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       ֵהי, ָׁשלֹום! 
ֲחֵבִרים ְיָקִרים ֶׁשִּלי!

ַאֶּתם ִמְתַּפְּלִאים: 
ֵא י ְך  ִנ ְכ ַנ ְס ִּת י  

ַל ח וֹ  ֶב ֶר ת?  
ֲהֵרי ַרק ַהּיֹום ַּבֹּבֶקר 

ִהְתַּפַּלְלִּתי ִאְּתֶכם ַּבִּמְנָין,
ּוְבָׁשבּוַע ֶׁשָעַבר עֹוד 

ָיַׁשְבִּתי ַעל ֶיְדֶכם ַּבִּכָּתה...
ָמַתי ִהְסִּפיקּו 

"ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו" 
ְלַצֵּיר אֹוִתי 

ּוְלַהְדִּפיס אֹוִתי  ְּב-

ִרְבבֹות ֳעָתִקים?
ַאֶּתם ׁשֹוֲאִלים: 

ַּב ֶּמ ה  ַמִּתי  ָז ָכ ה ? ? ?
טֹוב, ֶזה ֹלא סֹוד 

ֶׁשּקֹוְרִאים ִלי ַמִּתי, 
ְוֵׁשם ִמְׁשַּפְחִּתי הּוא ֵלב

ְוִעם ַהִּמָּדה ַהּטֹוָבה 

"ִהְתּבֹוְננּות" 
ֶׁשָרַכְׁשִּתי ְלַעְצִמי, 

קֹוְרִאים ִלי ֻּכָּלם:

ַׂשְמִּתי ֵלב



ְּכָבר ְּבֹחֶדׁש ֵטֵבת ָׁשַמְעִּתי ֵאי ֵאילּו ְׁשמּועֹות ֶׁש"ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו" 
ְּבֹחֶדׁש  ְמֻיֶחֶדת.  חֹוֶבֶרת  ֶּפַסח  ִלְקַראת  ָלאֹור  ְלהֹוִציא  ֲעִתיִדים 
ְׁשָבט ִהְתַּגְלֵּגל ְלָאְזַני ֶׁשַהחֹוֶבֶרת ַּתֲעֹסק ְּבִנָּקיֹון – ַּכָּמה ַמְתִאים 
ַלְּתקּוָפה! ֲאָבל ֹלא ַהִּנָּקיֹון ֶׁשֻּכָּלנּו ַמִּכיִרים ֵמַהֲהָכנֹות ָהַאֲחרֹונֹות 

ֶלָחג... ִנָּקיֹון ׁשֹוֶנה, ָחׁשּוב ּוַמהּוִתי! 
ִּגּלּו ִלי ֶׁשַהחֹוֶבֶרת ַּתֲעֹסק ְּבִנְקיֹון ַהְּפִנים ֶׁשָּלנּו. ַהחֹוֶבֶרת ִּתֵּתן ָלנּו 
ְוַיְדִריכּו  ַהּזּוַלת  ְלָממֹון  ֵלב  ִּבְתׂשּוֶמת  ִלְנֹהג  אֹוָתנּו  ֶׁשַּיְנחּו  ֵּכִלים 
אֹוָתנּו ֵּכיַצד ְלַנּקֹות, ְלַדְקֵּדק ְוִלְבֹּדק ֶׁשֵאין ְּבָיֵדינּו ָחִליָלה ֲחָפִצים 

ֶׁשֵאיָנם ַׁשָּיִכים ָלנּו, ֶׁשֵאין ְּבַמֲעֵׂשינּו ֲחַׁשׁש ֶּגֶזל, ְועֹוד... 
ַוֲאִני רֹוֶצה ִלְהיֹות  ָׂשַמְחִּתי ְמֹאד. ִהְרַּגְׁשִּתי ֶׁשַהּנֹוֵׂשא ָקׁשּור ֵאַלי, 

ֻׁשָּתף!
"ֲאַנְחנּו  ֶׁשל  ַהִּמְׂשָרד  ֶּדֶלת  ַעל  ַּבֲעִדינּות  ָּדַפְקִּתי  ַּבֲאָדר א'  עֹוד 

ְוֶצֱאָצֵאינּו". 
ָּפַתח ִלי ָאָדם ָיָקר ֶׁשַּבְיָקִרים:

ְמַחִּכים ְלִׁשּתּוף ְּפֻעָּלה
ַׂשְמִּתי ֵלב, ֵמִאיר ַהַּמְזִּכיר
ְוָכל ַהֶּצֶות ַהְמָאֵרַח ֵמ"ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו".

משרדי
"אנחנו וצאצאינו"

שעות פעילות:
ימים א-ה

9:00-15:00

1700-700-613

ָׁשלֹום ָׁשלֹום! ָנִעים ְלַהִּכיר!

ְׁשִמי הּוא ֵמִאיר ַהַּמְזִּכיר. 

ַּבֶּמה ֶאְפָׁשר ַלֲעֹזר?

ְּבַוַּדאי, ַּתֲעֶלה ְוָתבֹוא ְוַתִּגיַע! ְוָתִביא ִאְּתָך ַּגם ֶאת ָּכל ַהֲחֵבִרים, 

40,000 ַיְלֵדי ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו ְלָכאן! ַהְזֵמן אֹוָתם ְל- 8 ָיִמים 

ְמֵלִאים ּוְגדּוִׁשים, ּוְנָאֵרַח אֹוָתם ֹּפה, ַּבִּמְׂשָרד, ְּבַצְוָּתא! 

ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה, ַמִּתי ֵלב! 

ָּכל ָּכְך ָּברּור ֶׁשַּׂשְמָּת ֵלב!

ֲאַנְחנּו ַמְסִּכיִמים ְלָכל ַרְעיֹון ֶׁשָּיכֹול ְלַזּכֹות ֶאת ָהַרִּבים! 

ֲאִני רֹוֶצה ְלֵהָרֵתם ְוִלְתֹרם 

ַלֲהָפַקת ַהחֹוֶבֶרת ְּב"ִנְקיֹון ַהְּפִנים", ֶאְפָׁשר?

ִּבְׁשִביל ָמה ֵיׁש ָלנּו ֵלב, ִאם ֹלא ְּכֵדי ָלִׂשים אֹותֹו?

ֲאִני רֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבְּפִעילּות ְוַלֲעֹזר ִלי ְוַלֲחֵבַרי 

ִלְקנֹות עֹוד ָועֹוד ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ֵמִאיר ַהַּמְזִּכיר ָהַלְך ְלַבֵּקׁש ְרׁשּות ִּבְׁשִביִלי, ְוָחַזר ִנְלָהב: 



ְמַחִּכים ְלִׁשּתּוף ְּפֻעָּלה
ַׂשְמִּתי ֵלב, ֵמִאיר ַהַּמְזִּכיר
ְוָכל ַהֶּצֶות ַהְמָאֵרַח ֵמ"ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו".

216 ָׁשעֹות, ָׁשבּוַע ֶׁשל ִנָּקיֹון ְּפִניִמי ַלֵּלב! 

ֲאִני ִמְתַרֵּגׁש ְוַגם ִמְתַּבֵּיׁש ְלַהְדִריְך ָּכֶזה ִצּבּור...

ְּכַדאי ְלָך! ֶזהּו ֵעֶרְך ָצבּור! 
ַּגם ֲאִני ַהַּמְזִּכיר, ַהּיֹוֵׁשב ָּתִמיד 
ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּקָלִעים

ַאְׁשִמיַע קֹוִלי ְלֶׁשֶבת ָהַאִחים – 
ִהֵּנה ַמה ּטֹוב ְוָנִעים! 

ָהֱאֶמת ִהיא, ֶׁשֲאִני ֵּדי ִנְרָּגׁש ִלְקַראת ַהִּמְפָּגׁש...

ִהְתַוֲעדּות ֶׁשל ִרבבֹות ְיָלִדים

ִהיא ְמֹאָרע ֲחַסר ַּתְקִּדים...!!!

ָאז נֹוִפיַע ְּבָכל ָהַעּמּוִדים ְוַנֲערְֹך ֶאת ַהִּסּיּור?
ִּבְתַנאי ֶׁשַּגם ֲאִני ֶאְׁשַּתֵּתף ְּבֵאיֶזה ִׁשעּור! 

ְּכמֹו ֶׁשֲאִני רֹוֶאה, ַהִּמְׂשָרד ָּכאן ָקָטן

ִנְׁשַּתֵּדל ְלָאֵרַח ֶאְתֶכם ְּברַֹחב, ַעד ַּכָּמה ֶׁשִּנָּתן
ֲאַנְחנּו ַמְזִמיִנים ֶאת ֻּכְּלֶכם, 
ַהְּצִפיפּות ִמְׁשַּתֶּלֶמת ְוָׁשָוה!  
ְלַדְעִּתי – ִהְׁשַּתְּתפּות ְּבַמֲעַרְך 
"ִנְקיֹון ַהֵּלב ַהְּׁשָנִתי" ִהיא חֹוָבה!

ְּבִלּמּוד ְמֻׁשָּתף 
ֶאת ַחג ַהֶּפַסח ַנְמִּתיק 

ִעם ַׂשְמִּתי ֵלב ְוַהַּמְזִּכיר ַהָּוִתיק!
ְנַבֵּקר ַּבֲחָדִרים ַהּׁשֹוִנים 

ְוִנְצּבֹר ְנֻקּדֹות ְזכּות ְּב"ַקו ְוָנִקי"! 
                                                       

ֶׁשִּיְהֶיה ְלֻכָּלנּו ֶּפַסח ָּכֵׁשר ְוָנִקי,
ְוָנִקי ַּגם ָּכל ַהָּׁשָנה!!!

ְלִהְתָראֹות ָּבַעּמּוִדים ַהָּבִאים!!!



לוח משימות 

ִמֵּדי יֹום ֵיׁש ְלַדֵּוַח ְּב"ַקו ְוָנִקי" 
ֵאּלּו ְמִׂשימֹות ִּבַּצְעֶּתם.

ִלּמּוד ִעם ַאָּבא ְּבֶמֶׁשְך 20 ַּדּקֹות 
= 100 נקודות

ֶעְזָרה ַּבַּבִית ְּבֶמֶׁשְך 15 ַּדּקֹות 
= 50 נקודות

ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ְּבִצּבּור 
= 75 נקודות

ְּתִפַּלת ַעְרִבית ְּבִצּבּור 
= 75 נקודות

ֲאִמיַרת 3 ֶּפֶרקי ְּתִהִּלים 
= 30 נקודות

חדר שיעורים
מדור תורני

חדר הספריה
סיפור יומי

ְּבֶחֶדר ֶזה לֹוְמִדים  ִמֵּדי 
יֹום ֲהָלכֹות ֲחׁשּובֹות 

ּוְמַרְּתקֹות.
ִּבְגַמר ַהִּלּמּוד עֹוִנים ַעל  
ַהִחידֹון ַהּיֹוִמי ֶׁשְּבֻׁשְלַחן 

ַהַּמְזִּכירּות, 
ּוִמָּיד ַאַחר ָּכְך ִמְתַקְּׁשִרים 

ְל"ַקו ְוָנִקי"  ּוַמִּקיִׁשים 
ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ַהְּנכֹונֹות.
ָּכל ְּתׁשּוָבה =50 ְנֻקּדֹות

ְּבֶחֶדר ֶזה 
ַעְׂשרֹות ְסָפִרים
 ִיְקֵרי ֵעֶרְך, 
ִמֵּדי יֹום 

ִנָּתן ִלְקֹרא ַּכאן 
ִסּפּוִרים ְנִדיִרים.

הֹוָראֹות ַהִׁשּּמּוׁש 
ְּב"ַקו ְוָנִקי":

ִמְתַקְּׁשִרים ִמֵּדי יֹום.
ִמְׁשַּתְּתִפים ְּבַכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר 

ָּתְכִנּיֹות.
צֹוְבִרים ַאְלֵפי ְנֻקּדֹות.

ְלַאַחר ֶהָחג, ָהֵחל ִמכד' ְּבִניָסן, 
ִנָּתן ִלְרֹּכׁש ַּכְרִטיֵסי ַהְגָרָלה 

ְּבֶאְמָצעּות ַהְּנֻקּדֹות ֶׁשְּצַבְרֶּתם.
הֹוָראֹות ְמֵלאֹות ַעל ְרִכיַׁשת 

ַהַּכְרִטיִסים ְּבַעּמּוד 66

ְוַהַּפַעם "ָמִצ'יְנג" 
ַּבֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו

ִהַּגְעָּת ְל2000 ְנֻקּדֹות?
ָּכל ְנֻקָּדה נֹוֶסֶפת ֶׁשִּתְצֹּבר 

ִּתְהֶיה ָׁשָוה ִּפי ְׁשַנִים!

ְּבַהְצָלָחה!

תקליטור 
פסח

משימות 
יומיות

משניות 
פסחים

חידון יומי

רחפן 
לאפיקומן

לכמות 
הנקודות 
שצברתם

216 שעות במשרדי אנחנו וצאצאינו --- 216 שעות במשרדי אנחנו וצאצאינו --- 216 שעות במשרדי אנחנו וצאצאינו 216---

הנכם מוזמנים לבקר בחדרים השונים, קראו היטב את הכתוב בשלטים, בהצלחה, פסח כשר שמח ונקי!

ִׂשים ֵלב! 
ַעל ָּכל ֶחֶדר 
ָּתלּוי ֶׁשֶלט 
ּובֹו ֶהְסֵּבר. 
ְקָרא ֵהיֵטב, 
ַאל ַּתְחִמיץ!

קו ונקי 03-69-89-613
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חדר דיונים
צוף התורה

חדר המטבחון
אגוזים לפיצוח

ְּבֶחֶדר ֶזה 
ִמְתַקֵּים ִמֵּדי יֹום ִּדּיּון 

ְּבִדיֵלָמה ִהְלָכִתית ְמַרֶּתֶקת.
ֶאת ַהַּמְסָקנֹות

ֵיׁש ְלַנֵּסַח ְּבֹאֶפן ָּבִהיר 
ּוְלַהְקִליט

ְּב"ַקו ְוָנִקי" 

ַהְקָלָטה ָיָפה=75 ְנֻקּדֹות

ַּכאן ַמְמִּתיִנים ָלֶכם ִמֵּדי יֹום 
ִמְגַון סּוֵגי ֱאגֹוִזים 

ֶחְלָקם ָקִׁשים ְמַעט ְלִפּצּוַח...
ֻמְמָלץ ְמאֹד ְלִׁשְפׁשּוף ַהּמַֹח!
חֹוְׁשִבים ֶׁשִהְצַלְחֶּתם ְלַפֵּצַח? 
ִהְתַקְּׁשרּו ְל"ַקו ְוָנִקי", ַּבֲחרּו 
ַּבָּמדֹור ִּפּצּוִחים, ַהִּקיׁשּו 

ֶאת ַהִּמְסָּפר ַהּמֹוִפיַע ְּבַצד 
ְׂשמֹאל ֶׁשל ָהֱאגֹוז ֶׁשִּפַּצְחֶּתם 
, ּוַפֲעלּו ַעל ִּפי ַההֹוָראֹות. ִאם 
ָאֵכן ִּפַּצְחֶּתם ְנכֹוָנה ּתּוְכלּו 
ְלַקֵּבל ִאּׁשּור ֵמַהַּמֲעֶרֶכת, 

ּוְבנֹוָסף-
ָּכל ִּפּצּוַח=50  ְנֻקּדֹות

הֹוָראֹות ַהִׁשּּמּוׁש 
ְּב"ַקו ְוָנִקי":

ִמְתַקְּׁשִרים ִמֵּדי יֹום.
ִמְׁשַּתְּתִפים ְּבַכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר 

ָּתְכִנּיֹות.
צֹוְבִרים ַאְלֵפי ְנֻקּדֹות.

ְלַאַחר ֶהָחג, ָהֵחל ִמכד' ְּבִניָסן, 
ִנָּתן ִלְרֹּכׁש ַּכְרִטיֵסי ַהְגָרָלה 

ְּבֶאְמָצעּות ַהְּנֻקּדֹות ֶׁשְּצַבְרֶּתם.
הֹוָראֹות ְמֵלאֹות ַעל ְרִכיַׁשת 

ַהַּכְרִטיִסים ְּבַעּמּוד 66

ְוַהַּפַעם "ָמִצ'יְנג" 
ַּבֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו

ִהַּגְעָּת ְל2000 ְנֻקּדֹות?
ָּכל ְנֻקָּדה נֹוֶסֶפת ֶׁשִּתְצֹּבר 

ִּתְהֶיה ָׁשָוה ִּפי ְׁשַנִים!

ְּבַהְצָלָחה!

הרשמה

צוף 
התורה

מטבחון 
–פיצוחים

תקליטור 
פסח

משימות 
יומיות

משניות 
פסחים

216 שעות במשרדי אנחנו וצאצאינו --- 216 שעות במשרדי אנחנו וצאצאינו --- 216 שעות במשרדי אנחנו וצאצאינו 216---

לחדר המתנותהנכם מוזמנים לבקר בחדרים השונים, קראו היטב את הכתוב בשלטים, בהצלחה, פסח כשר שמח ונקי!
הפוך דף

לאולפני הדיסקים
עמוד 64

ִנְרֶאה 
ֶׁשהֹוֵלְך ִלְהיֹות 

ְמַרֵּתק...

ְלַהְכִניס ֶאת ָהַאְרָּגִזים ַלִּמְטָּבחֹון?

ָמִצ'יְנג!! ֲאִני ֹלא ַמֲאִמין
ָּכל ָּכְך ָרִציִתי ַּגם ֲאִני ִלְהיֹות ֻׁשָּתף ְּבֵאיֶזה ָמִצ'יְנג ָחׁשּוב,

ֲאִני ַחָּיב ְלַהְתִחיל! ֶחְבֶר'ה, ָקִדיָמה! ַלֲחַדר ִׁשעּוִרים!

קו ונקי 03-69-89-613
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יֹום ִׁשִּׁשי י"ד ְּבִניָסן חדר שיעורים
מדור תורני

ַּכֲאֶׁשר ַהָּׁשָנה ִּפְרְסמּו "ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו" ִּכי ַהִּלּמּוד ַהְמֻׁשָּתף ֶׁשָּלנּו ְּבֶמֶׁשְך ַחג ַהֶּפַסח ִיְהֶיה ְּבִדיֵני 
ֹלא ִּתְגזֹל – ָּפַתְחנּו זּוג ֵעיַנִים ְּתֵמהֹות: ֹלא ִּתְגזֹל? ֲאַנְחנּו? ְוִכי ָּגַזְלנּו ִמִּמיֶׁשהּו ַּפַעם? ַמה ֶּזה ַׁשָּיְך 
ֵאֵלינּו? ֲאָבל ֵמִאיר ַהַּמְזִּכיר ִמֵהר ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְלִמְסַּפר ִעְנָיִנים ְּדחּוִפים,  ּוָפַטר אֹוָתנּו ְּבִמְׁשָּפט 

ָקָצר: ִאם ֹלא לֹוְמִדים – ּגֹוְזִלים! ה' ִיְׁשמֹר.
ְוִהֵּנה עֹוד ִלְפֵני ֶׁשִּנְכַנְסנּו ַלֲחַדר ַהִּׁשעּוִרים, ְּכָבר ָרִאינּו ַּכָּמה ֵמִאיר ָצַדק: ַאְברּוִמי ִסֵּפר ִּכי ַהָּׁשֵכן 
ַהְמֻבָּגר ַּבּקֹוָמה ֶׁשֵּמַעל, ָּתָלה ַעל ֵּתַבת ַהּדַֹאר ֶׁשּלֹו ֶּפֶתק ּובֹו ָּכַתב: 'ֲאִני ֹלא ַמְרֶׁשה ִלְקרֹא ָּבִעּתֹון 
ֶׁשַּמִּגיַע ְלֵתַבת ַהּדַֹאר ֶׁשִּלי, ִּכי ִלְפָעִמים ְמַקְּפִלים ֶאת ָהִעּתֹון ֹלא ְּכמֹו ַהִּקּפּוִלים ָהִראׁשֹוִנים ְוַאַחר 
ָּכְך ֲאִני ָצִריְך ַלֲעבֹד ָקֶׁשה ְלַסֵּדר ֶאת ַהִּקּפּוִלים ֶׁשל ָהִעּתֹון ַּבֲחָזָרה ְוֵאין ִלי ּכַֹח. ַעל ֶהָחתּום, ַיְעְנְקל 
ַצייטּוְנֵגר'. ַאְברּוִמי ִסֵּפר ִּכי ַהַּבחּוִרים ֶׁשָעְמדּו ְוָקְראּו ֶאת ַהּמֹוָדָעה, ִהְתּפֹוְצצּו ִמְּצחֹוק, ְוֵהם ָאְמרּו 

ֶׁשַּמה ֶּׁשהּוא ּכֹוֵתב 'זו ִסָּבה לא ָלִעְנָין', ְוָלֵכן ִעְּינּו ָּבִעּתֹון ְּכֶהְרֵּגָלם יֹום יֹום.
ֵמִאיר ַהַּמְזִּכיר ָקַפץ ִמְּמקֹומֹו ְוִעּסּוָקיו ָהַרִּבים, ְוָקָרא: ֶּגֶזל! ֶּגֶזל! נכון, ָצִריְך ָלדּון אֹוָתם ְלַכף ְזכּות, 

ֲאָבל ְלַמֲעֶׂשה ֵהם ָעְברּו ַעל ִאּסּור ֶּגֶזל. הּוא ִהְסִּביר:
א. ָהִאּסּור ִלְגזֹל הּוא ֹלא ַרק ָלַקַחת ָממֹון, ֶאָּלא ַּגם ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְלֹלא ְרׁשּות.

ב. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁש'ּׁשֹוֵאל ֶׁשֹּלא ִמַּדַעת', ְּכלֹוַמר ִמי ֶׁשּלֹוֵקַח ְּדָבִרים ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְּבֹלא ְרׁשּות 
ַּבֲעֵליֶהם, 'ַּגְזָלן'.

ג. ַּכֲאֶׁשר ְמַׁשֲעִרים ִּכי ַהְּבָעִלים ַמְסִּכיִמים ִּכי ִיְׁשַּתְּמׁשּו ְּבֶחְפֵציֶהם, ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֻּמָתּר ַלֲעׂשֹות זֹאת. 
ד. ִאם ַהְּבָעִלים ֵאיָנם ַמְסִּכיִמים ִּכי ִיְׁשַּתְּמׁשּו ַּבֵחֶפץ ֶׁשָּלֶהם, ָאסּור ַלֲעׂשֹות זֹאת, ֲאִפּלּו ְּכֶׁשִּנְרֶאה 

ָלנּו ִּכי ַהִּסָּבה ְלָכְך ֵאיָנּה ֻמְצֶּדֶקת.
ה. ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשֻּמָתּר ִלְלמֹד ַּבֵּסֶפר ֶׁשל ַהֵּׁשִני, ִמּׁשּום ֶׁשַּוַּדאי הּוא ַמְסִּכים ֶׁשַּיֲעׂשּו ִמְצָוה ְּבָממֹונֹו, 

ּוִבְלַבד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֵּכן ִּבְזִהירּות ְוֵכן ָיִׁשיב ֶאת ַהֵּסֶפר ַאַחר ַהִּלּמּוד ַלָּמקֹום ּבֹו ָהָיה 
קֶֹדם ָלֶכן. ַעל ַאף ָהָאמּור, ִאם ַּבַעל ַהֵּסֶפר ִנְמָצא ְּבִקְרַבת ָמקֹום, ֵיׁש ִלְׁשאֹל 

אֹותֹו ְרׁשּות.

יֹום ִׁשִּׁשי י"ד ְּבִניָסן
ׁשֹוֵאל ֶׁשֹּלא ִמַּדַעת

ְּכֵדי ְלָהִפיק ֶאת ַהֵּמַרב ִמן ַהֶּיַדע ֶׁשְּצַבְרֶּתם, ְּכַדאי ֶׁשִּתְזָּדְרזּו ְוַתַעְברּו ַלֲחַדר ַהִּדּיּוִנים.
 ָׁשם ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֵיׁש ִחידֹון יֹוִמי ָקָצר ַהְמַסֵּכם ֶאת ַהִּׁשעּור ֶׁשִּנְלַמד ֶזה ַעָּתה. 

ִּבְדקּו  ִאם ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמהן ַהְּתׁשּובות ַהְּנכֹונות,
ִהְתַקְּׁשרּו ְל"ַקו ְוָנִקי", ַהִּקיׁשּו ֶאת ַהְּתׁשּובֹות ְוִצְברּו עֹוד ְועֹוד ְנֻקּדֹות.

ַּכּמּוָבן, ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשֲהַׁשְבֶּתם ַעל ְׁשֵאלֹות ַהִחידֹון ַהּיֹוִמי
ְּכַדאי ְלַהֲאִזין ֵהיֵטב ְלָכל ְּפָרֵטי ְׁשֵאַלת "צּוף ַהּתֹוָרה" ֶׁשַּמוצגת ִלְפֵניֶכם.

ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ַלֲהפְֹך ַּבְּׁשֵאָלה ִמָּכל ְצָדֶדיָה, ְלִהְתַיֵעץ ִעם ַאָּבא ְוִעם ָּכל ִמי ֶׁשַאֶּתם 
ּפֹוְגִׁשים 

ּוְכֶׁשִהַּגְעֶּתם ְלַמְסָקָנה, ְלִהְתַקֵּׁשר ּוְלַהְקִליט ְּבקֹול ָּברּור ַּבְּׁשלּוָחה ַהַּמְתִאיָמה ְּב"ַקו 
ְוָנִקי".
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חדר דיונים
צוף התורה וחידון

צּוף ַהּתֹוָרה

ִחידֹון
יֹוִמי

ׁשֹוֵאל ֶׁשֹּלא ִמַּדַעת
1. ַּגָּנב

2. ַּגְזָלן
3. ַרַּמאי

ִלְלמֹד ַּבֵּסֶפר ֶׁשל ַהֵּׁשִני 
ְלֹלא ְרׁשּות ַהְּבָעִלים

1. ָאסּור ְּבָכל אֶֹפן ֶׁשהּוא
2. ָאסּור ֶאָּלא ִאם ֵּכן הּוא 

ֻחָּמׁש אֹו ְּגָמָרא
3. ֵיׁש ַמִּתיִרים

ָּבָננֹות ֶׁשֶּנֶאְכלּו ְּבָטעּות
ֵמַהֲחנּות  ִויָרקֹות  ֵּפרֹות  ִמְׁשלֹוַח  ִהְזִמיָנה  ּכֵֹהן  ִמְׁשַּפַחת 

ְוֵהִניַח ֶאת  ְלֵלִוי,  ּכֵֹהן  ֵּבין  ִהְתַּבְלֵּבל  ַהָּׁשִליַח  ֶׁשַּבְּׁשכּוָנה. 

ַהְיָלִדים  ֵלִוי.  ִמְׁשַּפַחת  ֶׁשל  ֵּביָתם  ֶּדֶלת  ְלַיד  ַהִּמְׁשלֹוַח 

ֶאת  ִקְּלפּו  ַהִּמְׁשלֹוַח,  ֶאת  ִהְכִניסּו  ֵמַהֵחיֶדר,  ִהִּגיעּו 

אֹוָתן  ְוָאְכלּו  ַהִּמְׁשלֹוַח,  ְּברֹאׁש  ָׁשם  ֶׁשָהיּו  ַהָּבָננֹות 

ֵמַהָּבָננֹות  ֲאָבל  ִהְתָּבְרָרה ַהָּטעּות,  ָּכְך  ַאַחר  ַלֲהָנָאָתם... 

ְּכָבר ֹלא ִנְׁשַאר ֵזֶכר. 

ַהָּׁשֵכן  ַהָּבָננֹות, אּוָלם  ַעל  ְלַׁשֵּלם  רֹוֶצה  ֵלִוי  ָהַרב  ַהָּׁשֵכן 

ָהַרב ּכֵֹהן ׁשֹוֵאל ַהִאם ָאֵכן ָהַרב ֵלִוי ַחָּיב ְלַׁשֵּלם לֹו, ֶׁשִאם 

ֵאינֹו ַחָּיב, הּוא ֹלא ִיַּקח ִמֶּמּנּו ַּתְׁשלּום. ַמה ַּדְעְּתֶכם?
ְמקֹורֹות: 

ָּבָבא ַקָּמא קיב., 
ִמְׁשְּפֵטי ַהּתֹוָרה ֵחֶלק א ִסיָמן ה.
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חדר הספריה
סיפור יומי

מעשה שהיה

'אֹוי ִלי ֶׁשָעִׂשיִתי 
ַמֲעֵׂשה ֶּגֶזל'

ַּכֲאֶׁשר ָּכַתב ַהָּגאֹון ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן 
אֹוֶיְרָּבְך זצ"ל ֶאת ִסְפרֹו 'ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש' 
ְּבַׁשָּבת  ַחְׁשַמל  ַהְדָלַקת  ִאּסּור  ַעל 

ּוְבַחג, הּוא ָנַהג ְלׂשֹוֵחַח ַעל אֹודֹות נֹוְׂשֵאי ַהֵּסֶפר ִעם מֹורֹו ְוַרּבֹו ַהָּגאֹון ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן 
ֶמְלֵצר זצ"ל, ַּבַעל 'ֶאֶבן ָהֶאֶזל', ֹראׁש ְיִׁשיַבת ֵעץ ַחִּיים.

ְּבֵביִתי  ִהְׁשִאיר  ַהָּדאָיה  עֹוַבְדָיה  ַרִּבי  ְלַתְלִמידֹו:  ַזְלָמן  ִאיָסר  ַרִּבי  ָאַמר  ַהָּיִמים  ְּבַאַחד 
קּוְנְטֵרִסים ֲאָחִדים ִמּתֹוְך ִסְפרֹו 'ַיְׂשִּכיל ַעְבִּדי'. ְּבַאַחד ַהּקּוְנְטֵרִסים ַהָּללּו הּוא ְמַדֵּבר ַעל 

ִעְנַין ַהַחְׁשַמל ְּבַׁשָּבת. ְּכַדאי ֶׁשִּתַּקח ֶאת ַהּקּוְנְטֵרִסים ַהָּללּו ּוְתַעֵּין ָּבֶהם. 
ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן ָאֵכן ָלַקח ֶאת ַהּקּוְנְטֵרִסים ַהָּללּו ְוַאף ׂשֹוֵחַח אֹודֹוָתם ִעם ַרִּבי עֹוַבְדָיה 

ַהָּדאָיה. 
ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָּבָאה ְלֶפַתע ָהַרָּבִנית ָמַרת ֵּביָלא ִהיְנָדא, ַרְעָיתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן, 
ִליִׁשיַבת ֵעץ ַחִּיים, ּוִבְּקָׁשה ְלהֹוִדיַע ְלַרִּבי ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן אֹוֶיְרָּבְך ֶׁשַרֵּבנּו ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה 
ְמַבֵּקׁש ֶׁשָּיסּור ְלֵביתֹו. ִמֵהר ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן ְלֵביתֹו ֶׁשל ֹראׁש ַהְיִׁשיָבה, ּוִמֶּׁשָרָאהּו ָּפָנה 

ֵאָליו ִּבְדָאָגה ַרָּבה ּוְבַצַער ָעֹמק, ְוָאַמר לֹו: 
ַרִּבי עֹוַבְדָיה ַהָּדאָיה ָנַתן ִלי ֶאת ַהּקּוְנְטֵרִסים ֶׁשּלֹו, ְּכֵדי ֶׁשֲאִני ֲאַעֵּין ָּבֶהם. ַהִאם ָהָיה ֻמָּתר 
ִלי ְלַהֲעִביר אֹוָתם ְלִעּיּוְנָך? ֲהֵרי ֵיׁש ֹּפה ִּדין ֶׁשל 'ׁשֹוֵאל ֶׁשֹּלא ִמַּדַעת'! ֲהלֹוא ָעִׂשיִתי ָּכאן 
ַמֲעֵׂשה ֶּגֶזל, ְוֶזהּו ֲהֵרי ֶאָחד ֵמֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַהְּדָבִרים ֶׁשְּמַעְּכִבים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה! אֹוי 

ִלי ַוֲאבֹוי ִלי, ֵמֵרר ִּבְדָמעֹות ַרִּבי ִאיָסר ַזְלָמן ִמּתֹוְך ַּפַחד נֹוָרא. 
ַרִּבי ְׁשֹלֹמה ַזְלָמן ִנָּסה ְלַהְרִּגיַע ֶאת ַרּבֹו ִּכי "ַוַּדאי ֶׁשַרִּבי עֹוַבְדָיה ַהָּדאָיה ִיְׂשַמח ִמָּכְך!" 
ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ֶׁשֵאין ַרּבֹו ִנְרַּגע, ָאַמר לֹו: ִהֶּנִּני הֹוֵלְך ִמָּיד ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי עֹוַבְדָיה ַהָּדאָיה 

ַוֲאַדֵּבר ִאּתֹו ַעל ָּכְך!
ַזְלָמן ִמּתֹוְך ַהָּכַרת  ַרִּבי ִאיָסר  ָּפָניו ֶׁשל  ָנֲהרּו  הֹו הֹו, ָּברּוְך ִּתְהֶיה, ָּתבֹוא ָעֶליָך ְּבָרָכה, 

ּתֹוָדה...

מעשה שהיה

בדרך
עץ 

החיים
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ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ֵיׁש ִלְזּכֹר ַהּיֹום! ְלֻדְגָמא: 
ִלְגמֹר ֶלֱאכֹל ֶאת ֶהָחֵמץ ִלְפֵני סֹוף ְזַמן ֲאִכיַלת ָחֵמץ.	 
ְלַסֵּים ִלְׂשרֹף ֶאת ֶהָחֵמץ ִלְפֵני סֹוף ְזַמן ְׂשֵרַפת ָחֵמץ.	 
ַלֲעזֹר ְלָהִכין ֶאת ַהֲחרֶֹסת ְוֶאת ֵמי ַהֶּמַלח.	 
ְלַסֵּדר ֶאת ֻׁשְלַחן ֶהָחג, ְּבאֶֹפן ְמפָֹאר ְּביֹוֵתר, ִּכְבֵני חֹוִרין ּוְבֵני ְמָלִכים.	 
ְלָהִכין ֵּפרּוִׁשים ַעל ַהַהָּגָדה.	 
ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִמְצוֹות ַהַּלְיָלה, ְּבִׂשְמָחה ּוְבהֹוָדָיה 	 

ַלה'!
ָלִׂשים ֵלב ֶׁשֹּלא ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוִׂשים ְּבָכל ַהָּׁשִנים 	 

ְּבַחג ַהֶּפַסח, ֻמָּתר ַּגם ַלֲעׂשֹות ַהָּׁשָנה ַּכֲאֶׁשר 
ֵליל ַהֵּסֶדר ָחל ְּבַׁשָּבת!

יֹום ִׁשִּׁשי י"ד ְּבִניָסן
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חון
טב

מ
...

צח
לפ

ם 
מני

מוז
אגוז 
מס' 1

ָרָמה: ֵּבינוֹ ִני

ּפֹוְסִחים ֵּבין ַהְּפָסִחים

ָרָמה: ֵּבינוֹ ִני ְצֻהָּבה  ְלִמְׁשֶּבֶצת  ְמַדְּלִּגים  ִמֶּמָּנה  ַהֻּמְדֶּגֶשׁת.  ָּבאֹות פ'  ַמְתִחיִלים 
ְסמּוָכה ִּבְמֻאָּנְך, ִּבְמֻאָּזן אֹו ַּבֲאַלְכסֹון. ַהְּמִׂשיָמה ִהיא ַלֲעֹבר ְּבֶדֶרְך 
ֶׁשִּתֹּצר ֶאת ַהִּמָּלה "ֶּפַסח" ׁשּוב ָוׁשּוב. ֵמָהאֹות פ' ֵיׁש ַלֲעֹבר ָלאֹות 
ַלֲעֹבר  ֵאין  ָהְלָאה.  ְוֵכן  פ'  ָלאֹות  ׁשּוב  ִמֶּמָּנה  ח',  ָלאֹות  ִמֶּמָּנה  ס', 
ְטִעיֶתם  ַּכִּנְרֶאה  ִנְתַקְעֶּתם?  ַּפֲעַמִים!  ְצֻהָּבה  ִמְׁשֶּבֶצת  ְּבאֹוָתּה 

ַּבֶּדֶרְך, ִחְזרּו ְוַנּסּו ׁשּוב.
זֹוִהי  ַהֻּמְדֶּגֶשׁת,  ח'  ָלאֹות  ֶׁשַּמִּגיִעים  ַעד  ְּבִדּלּוִגים  ַמְמִׁשיִכים 

ִמְׁשֶּבֶצת ַהִּסּיּום. 
ְּבֶצַבע  )ַּבִּמְׁשְּבצֹות  ַּבֶּדֶרְך  ְּפַסְחֶּתם  ֲעֵליֶהן  ָהאֹוִתּיֹות  ֶאת  ָצְרפּו 

ְּתֵכֶלת( ְוַקְּבלּו ַּבָּקָׁשה ַהֶּנֱאֶמֶרת ְּבֶפַסח.

סבסלסאסיפופגחהפדסאפ
קשהמדרטנאצעלונמכחוז
סדפופגסבסתסשפרסהסקפ
אהכאקחתםאדתגבולחנשט
פנסעחשפתפכפהסדפאפמח
כאצגמנתדגוקיתיברשלה
סהפופהפתחתחבפאפדפגס
מגבזקלכאדהרמשתעטתשי
חרפדחבפגחתפוחאפהסבפ

בצרתהשחטתביגקצתדתכ
פהפיפגפדפאחכפבסלסלפ
תדכואקותלזתלהתנגבמצ
פקסרסתחהחיפאחוסכחדח
ימשלתהלכתגלקטדתחרעי
סגסבפתפדפאפכסהפבסטפ
זלתזלחמהנשוגתלידקכז
פכסהסיסאפדסלפטסשפגס
צהידשגקעלטתשצרכהמנב
חטפנפהפכסאפדפוחגסיח

ִטיּפ ִלְפִתיַרת ַהִחיָדה ְּבחֹל ַהּמֹוֵעד, ְלֹלא ְּכִתיָבה:
ְמִניִחים ְּכִלי ִמְׂשָחק ַעל ָּכל ִמְׁשֶּבֶצת ֶׁשעֹוְבִרים ָּבּה, 

ּוְכֶׁשְּמַסְּיִמים ְמָצְרִפים ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשִּנְמָצאֹות ֵּבין ְּכֵלי ַהִּמְׂשָחק.

ִּפַּצְחֶּתם? ֵאיזֹו ֲהָנָאה!
ִהְתַקְּׁשרּו ְלַקו ְוָנִקי ַּבֲחרּו ִּבְׁשלּוָחה-7 ִּפּצּוִחים

ַהִּקיׁשּו ֶאת ִמְסַּפר ָהֱאגֹוז ֶׁשל ִחיָדה זֹו 
ַּפֲעלּו ַעל ִּפי ַההֹוָראֹות ְוַקְּבלּו 50 ְנֻקּדֹות נֹוָספֹות!

אגוז 
מס' 1
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ִמְׂשַרד ָהאֹוָצר ְּבִׁשּתּוף ִעם ִמְׂשַרד 
ְלַמְׁשַאֵּבי ֶטַבע ַמְכִריז ָּבֹזאת:

ְּפָרס ַּכְסִּפי
ְּפָרס ַּכְסִּפי ֶׁשל 5 ְמִטיֵלי ָזָהב 

ִמַּמְרְּתֵפי אֹוְצרֹות ַהְּמלּוָכה
 ִיָּנֵתן ְלמֹוֵצא ְמקֹור ַמִים 
ְּב-72 ַהָּׁשעֹות ַהְּקרֹובֹות.

ַעל ַהַּמִים ַלֲעֹמד ַּבְּקִריֶטְריֹוִנים ַהָּבִאים:
ְיבּוא ִמחּו"ל – ֲעֵליֶהם ְלִהָּׁשֵאר ַמִים 

ְּבַהִּגיָעם ִמְצַרְיָמה.
ְיבּוא ִמְּיהּוִדי – ֲעֵליֶהם ְלִהָּׁשֵאר ַמִים 

ְּבַהִּגיָעם ִמְצַרְיָמה.

ִמְׂשַרד ַהְּבִריאּות

ַאְזָהָרה ָלֶאְזָרִחים
ְּבִעְּקבֹות ַמֵּגַפת ַהָּדם 

ְוִזהּום ַהַּמִים 
ֵאין ִלְׁשּתֹות ִמּׁשּום ְמקֹור ַמִים.

ָהַאְזָהָרה ּכֹוֶלֶלת ֶאת ֵמי ַהִּנילּוס, ֵמי 
ְּבֵאר, ֶהָחִבּיֹות ֶׁשַּבָּבִּתים ּוַבֲחֻנּיֹות ְוָכל 

נֹוֵזל ֶׁשהּוא.

ְּכמֹו ֵכן, ֹרק ַהֶּפה ְמֻסָּכן ִלְבִליָעה!

ַמְנַּכ"ל ְרׁשּות ַהַּמִים                   
ַׂשר ַהְּבִריאּות

ִמְׂשַרד ַהַּתְחּבּוָרה 
ְוַהְּבִטיחּות ַּבְּדָרִכים

הֹוָדָעה ָלֶעְגלֹוִנים, ָלרֹוְכִבים ּוְלִּצּבּור ַהּנֹוְסִעים:
ֵעֶקב ְׁשלּוִלּיֹות ַהָּדם ִמְּפִליטֹות ָהֵעִצים ּוֵפרֹוֵתיֶהם 

      ָחלּו ִׁשּנּוִיים ַּבְּתנּוָעה ְּכִדְלַהָּלן:
ָהְרחֹובֹות ַהְּסמּוִכים ַלִּנילּוס ֶנְחְסמּו 

ִלְתנּוַעת ֲעָגלֹות, 
ִּכְרָּכרֹות ַוֲחמֹוִרים.

ֻהְפְסָקה ַהַּתְחּבּוָרה ַהִּצּבּוִרית ַלָּפאְרִקים 
ַהְמֻרִּבים ְּבֵעִצים ּוַבֲאָגִמים ֵמֲחַמת ַהִּטֹּנֶפת 

ְוַהַּצֲחָנה.
ֵיׁש ְלִהָּׁשַמע ְלהֹוָראֹות ַהַּסְדָרִנים
 ַהְּפזּוִרים ַּבְּמקֹומֹות ַהּמּוָעִדים!

    ִמְׁשֶטֶרת ִמְצַרִים                         ִּפּקּוד ָהֹעֶרף

הֹוָדָעה ֲחׁשּוָבה ִלְכַלל ַהִּצּבּור
ְּכתֹוָצָאה ִמַּמֵּגַפת ַהָּדם ֶׁשָּפְרָצה ַהָּׁשבּוַע ַקֶּיֶמת ַסָּכַנת 

ִהְתַיְּבׁשּות ָלָאָדם ְוַלַחי, ַעל ֵּכן ִנְקָרִאים ַהּתֹוָׁשִבים ַלֲחֹפר 
ּבֹורֹות ְּבַחְצרֹוֵתיֶהם ַעל ְמָנת ְלַגּלֹות ְמקֹור ַמִים ָחָדׁש 

ֶׁשַהַּמֵגָּפה ֹלא ָּפְגָעה ּבֹו. 
ַהּמֹוֵצא ְמקֹור ַמִים ָעָליו ְלַדֵּוַח 

ְלַתֲחַנת ַהִּמְׁשָטָרה ַהְּקרֹוָבה ְלֵביתֹו 
ּוְבִאם ֹלא הּוא ִיָּתַבע ְּבִגין 

ַהֲעָלַמת ֵמיָדע ִחּיּוִני ַלְּמִדיָנה!

ַׂשְמֶּתם ֵלב ַמה ֵיׁש ּפֹה 
ַּבִּמְסְּדרֹון? 

ִנְרֶאה ְמַעְנֵין ְמאֹד... 
ה??? ממַמה זֶּ

ֵאּלּו ְּתמּונֹות ֶׁשִהִּגיעּו ְלִמְׂשְרֵדי ָהִאְרּגּון. ַהְּתמּונֹות 
ַהָּללּו ֻצְּלמּו ְּבַמֲהַלְך ֲעבֹודֹות ֲחִפיָרה ֶׁשֶּנֶעְרכּו ֹלא 
ִמְּזַמן ְּבִמְצַרִים. ַּבְּתמּונֹות ִנָּתן ִלְראֹות חֹומֹות 
ֶׁשְּקבּועֹות ָּבֶהן מֹוָדעֹות מּוָזרֹות. ַהּמֹוָדעֹות 

ַהָּללּו ִהְסִעירּו ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו! ְו... ִׂשימּו ֵלב ַּגם 
ַלִּצּיּוִרים ֶׁשַעל ַּגֵּבי ַהחֹוָמה!
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חדר שיעורים
מדור תורני

ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ט"ו ְּבִניָסן 
ַחג ַהֶּפַסח
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ֶאְתמֹול ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ֲאדֹון ַצייטּוְנֵגר ַהָּזֵקן ִהְתַרֵּגז ַעל ֶׁשָהיּו ְיָלִדים ֶׁשָעְרכּו 
ָקֶׁשה  ָעְמָלה  ַהִפיִליִּפיִנית  ִּכי  ָטַען  הּוא  ֵמַחּלֹונֹו.  ָרחֹוק  ֹלא  ָחֵמץ  ְׂשֵרַפת 
ְלַנּקֹות ֶאת ַהְּתִריִסים, ְוַעָּתה ָעָליו ְלַנּקֹוָתם ׁשּוב. ַהִאם הּוא צֹוֵדק? ָׁשַאְלנּו 
ֶאת ֵמִאיר ַהַּמְזִּכיר, ְוהּוא ָאַמר ִּכי ְּבַפְׁשטּות ָאֵכן הּוא צֹוֵדק: ַהִאם ַּבּתֹוָרה 
ָּכתּוב ִלְׂשֹרף ֶאת ֶהָחֵמץ ַּדְוָקא ְלַיד ַהְּתִריִסים? ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשֵּכן ֵיׁש ִלְׁשֹאל 
ִהיא, ַהִאם ִמי ֶׁשָעָׂשה ֵּכן, ָעָליו ְלַׁשֵּלם ַעל ִנְקיֹון ַהְּתִריִסים. ְּכַדאי ִלְׁשֹאל 
ְׁשֵאָלה זֹו ַּבִּׁשעּור ַהּיֹוִמי, ֶׁשִּמְתַקֵּים ַּבָּׁשָעה ַהְּקרֹוָבה ַּבֲחַדר ַהִּׁשעּוִרים – ָּכְך 
ַהֵּלב"  "ִנְקיֹון  ִּבְׁשבּוַע  ַהִּמְׁשַּתְּתִפים  ְוֶצֱאָצֵאינּו"  "ֲאַנְחנּו  ְלַיְלֵדי  ִהִּציַע.  הּוא 

ְּבַוַּדאי ִּתְהֶיה ְּתׁשּוָבה.
ְנָזִקים.  ָּבֶהן  ִלְגֹרם  ֶׁשֹּלא  ֵאּלּו  ִּבְׂשֵרפֹות  ְלִהָּזֵהר  ֵיׁש  הֹוִסיף,  הּוא  ִּבְכָלל, 
ִלְפָעִמים ַהְּׂשֵרָפה ְמַפֶחֶמת ִקירֹות ְוִתְקרֹות, ִלְפָעִמים ִהיא ַמִּתיָכה ְּתִריִסים, 
ֶׁשַּמְדִליק  ִמי  ְנִׁשיָמה.  ִמְּקָׁשֵיי  ַהּסֹוְבִלים  ַלֲאָנִׁשים  ַמִּזיָקה  ִהיא  ְוִלְפָעִמים 
ֶאת ָהֵאׁש, אֹו ַמְגִּביר אֹוָתּה, ֶנְחָׁשב 'ָאָדם ַהַּמִּזיק', ֶׁשֲהֵרי ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת 
ֶׁשַהְדָלַקת ֵאׁש, ַאף ֶׁשִהיא הֹוֶלֶכת ֵמַעְצָמּה, ֶנְחֶׁשֶבת ִּכְזִריַקת ֵחץ, ְוַהּזֹוֵרק 

ֵחץ ְוָׁשַבר ְוִהִּזיק, ְּכִאּלּו ָעָׂשה ֹזאת ְּבָיָדיו.
ְּבַתְכִלית  ָאסּור  ַהָּדָבר  ִצּבּוִרי.  ְרכּוׁש  ַּתִּזיק  ֹלא  זֹו  ֶׁשֵאׁש  ַּגם  ְלִהָּזֵהר  ֵיׁש 

ָהִאּסּור!
ְוִהֵּנה עֹוד ַּכָּמה ֻּדְגָמאֹות ֶׁשל ַהָּזַקת ְרכּוׁש ִצּבּוִרי:

א. ִׁשּמּוׁש ִּבְלִּתי ַאְחָרִאי ְּבִמְתָקן ֶׁשְּבִגַּנת ִמְׂשָחִקים, ַעד ְּגִריַמת ֶנֶזק ַלִּמְתָקן.
ב. ִקְׁשקּוׁש ַעל ֻׁשְלָחן ַּבִּכָּתה.

ג. ַהְדָּבַקת ַמְדֵּבָקה ֶׁשל ְּבִחירֹות, ְּבָמקֹום 
ֶׁשֹּלא ֹיַעד ְלָכְך.

ְּבִצֵּדי  ַהְּנטּוִעים  נֹוי  ִצְמֵחי  ֲעִקיַרת  ד. 
ָהְרחֹוב.

ה. ֲהָנַחת ְסָפִרים ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּבָמקֹום 
ִקּדּוׁש  ַאֲחֵרי  ]ְּכגֹון  ְלֶגֶׁשם  ֲחׂשּוִפים  ֵהם  ּבֹו 

ְלָבָנה[.

ָאָדם ַהַּמִּזיק



חדר דיונים
צוף התורה וחידון

צּוף ַהּתֹוָרה

ִחידֹון
יֹוִמי
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ֲעִקיַרת ִצְמֵחי נֹוי 
ֶׁשְּבִצֵּדי ָהְרחֹוב

1. ֻמֶּתֶרת
2. ֲאסּוָרה

3. ַמְחֹלֶקת ַהּפֹוְסִקים

ַהְדָלַקת ֵאׁש
1. ִּכְזִריַקת ֵחץ
2. ְּכׁשֹורֹו ֶׁשִהִּזיק
ַּכֲחִפיַרת ּבֹור  .3

ְלִהָּנֵצל ֵמַהֶּׁשֶלג
ַרִּבי ַקְלָמן ָהַלְך ַלְּתִפָּלה ַהְׁשֵּכם ַּבֹּבֶקר ַּבֹּקר ַהַּמְקִּפיא, 

ַּכֲאֶׁשר ְלֶפַתע ֵהֵחָּלה ְלִהְׁשּתֹוֵלל סּוַפת ֶׁשֶלג ַעָּזה. הּוא 

ָחׁש ִּכי ַהּסּוָפה הֹוֶלֶכת ְוגֹוֶבֶרת ְוִכי ֵּתֶכף ְוִיְקָּפא ַלָּמֶות, 

ְוַעל ֵּכן ַּכֲאֶׁשר נֹוַכח ִּכי הּוא ִנְמָצא ְּבָסמּוְך ְלֶרֶכב חֹוֶנה, 

ַּדְרּכֹו  ְוָחַדר  אֹותֹו,  ָׁשַבר  ַהַחּלֹון,  ַעל  ִּבְמִהירּות  ִהָּכה 

ֶאל ּתֹוְך ָהֶרֶכב ִלְמֹצא ּבֹו ַמֲחֶסה ֵמַהּסּוָפה. ַעָּתה הּוא 

ֵּכיָון  ֶׁשָּמא,  אֹו  ַהֶּנֶזק,  ַעל  ְלַׁשֵּלם  ָעָליו  ַהִאם  ׁשֹוֵאל 

ֶׁשָעָׂשה ֹזאת ִמְּפֵני ִּפּקּוַח ֶנֶפׁש, הּוא ָּפטּור ֵמַהַּתְׁשלּום.

ְמקֹורֹות:
ָּבָבא ַקָּמא ס:, 

ֻׁשְלָחן ָערּוְך ֹחֶׁשן ִמְׁשָּפט 
ִסיָמן שנט ְסִעיף ד.



חדר הספריה
סיפור יומי

מעשה שהיה

בדידי
הוה

עובדא

ִּפְׁשרֹו ֶׁשל ַהֶּׁשֶלט ַהּמּוָזר 
לּוַח  ֵמֲאחֹוֵרי  ַהִּמְסַּתֵּתר  ַהִּסּפּור  ָמה 
ַהִּזָּכרֹון ַּבְׁשִטיְּבַלאְך ֶׁשל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל?

ְּבֵבית ַהִּמְדָרׁש ַּבּקֹוָמה ַהְּׁשִנָּיה, ַהָּבנּוי 
ִמַּמַעל ַלְּׁשִטיְּבַלאְך ֶׁשל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, 
ֵּבית  ְּבֹכֶתל  ַהָּקבּוַע  ִזָּכרֹון  לּוַח  ֵיׁש 

ַהִּמְדָרׁש, ְוָכתּוב ָׁשם ָּכְך: 'ְלִזָּכרֹון טֹוב ְּבֵהיַכל ה' ְלעֹוָלם, ֶׁשֶּזה ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ָּבנּוי ִמִּנְדַבת 
ָנִדיב ֶאָחד ּוְׁשמֹו ִּפְלִאי ְוֶנֱעָלם ֶׁשִּנֵּדב ַסְך ֵמָאה ַוֲעָׂשָרה ַנּפֹוְליֹון ָזָהב' ]ַנּפֹוְליֹון ָזָהב הּוא 
ַמְטֵּבַע ֶׁשָהָיה ִּבירּוָׁשַלִים ִלְפֵני ְּכֵמָאה ָׁשָנה ְויֹוֵתר[. ּוְכֶׁשָחַקְרִּתי ְוָדַרְׁשִּתי ִנְתַוַּדע ִלי ֵּפֶׁשר 

ַהּלּוַח ַהֻּמְפָלא ַהֶּזה, ְוָכְך ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה:
ְׁשֵני ְּגִביִרים ִמּיֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים ֶׁשְּבאֹוָתם ַהָּיִמים, ָהיּו עֹוְסִקים ָּכל ֶאָחד ְּבִמְסָחרֹו, ּוְלִעִּתים 
ַּגם ָהיּו לֹוִוים ָהֶאָחד ֵמֲחֵברֹו. ַמֲעֶׂשה ְוֶאָחד ֵמֶהם ִּבֵּקׁש ֵמֲחֵברֹו ְלַהְלוֹות לֹו ַסְך ֵמָאה 
ְזַמן  ְוָקַבע לֹו ֶאת  ִהְסִּכים,  ְוַהָּלה  ָזָהב,  ִויָקָרה ֶׁשל  ַמְטֵּבַע ֲחׁשּוָבה  ַנּפֹוְליֹוִנים -  ְוֶעֶׂשר 
ַהֵּפָרעֹון ְליֹום ְמֻסָּים. ְּכֶׁשִהִּגיַע מֹוֵעד ַהֵּפָרעֹון ָּבא ַהּלֹוֶוה ְוֵהִביא ַלַּמְלֶוה ְצרֹור ָמֵלא ֶׁשל 
ֵמָאה ְוֶעֶׂשר ַנּפֹוְליֹוִנים. ַהַּמְלֶוה ֶׁשָהָיה ָׁשקּוַע ְּבַתְלמּודֹו ֹלא ִהְבִחין ְּבַמה ֶּׁשְּבָידֹו, ּוְבֹלא 

יֹוְדִעין ֵהִניַח ֶאת ַהְּצרֹור ְּבֵאיזֹו ִּפָּנה ִנַּדַחת ַּבֲחַדר ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹו. 
ִמֶּׁשָעְברּו ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ְוַהַּמְלֶוה ֹלא ִקֵּבל ֶאת ַהֵּפָרעֹון, ָהַלְך ַהַּמְלֶוה ֶאל ֲחֵברֹו ַהְּגִביר 

ַהּלֹוֶוה ּוְׁשָאלֹו: 
- ֲהִיָּתֵכן ֶׁשֹּלא ָּפַרְעָּת ֶאת ַהחֹוב, ּוְכָבר ָעְברּו ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ִמְּזַמן ַהֵּפָרעֹון? 

ַהּלֹוֶוה ִנְבַהל ְוָטַען: 
- ֲהֵרי ָנַתִּתי ְּבָיְדָך ֶאת ָּכל ְסכּום ַהחֹוב ְּביֹום ְּפלֹוִני ּוְפלֹוִני! 

ְוַהַּמְלֶוה טֹוֵען: 
- ֹלא ִקַּבְלִּתי ִמְּמָך ְּכלּום! 

ֶהְחִליטּו ֵּביֵניֶהם ָלֶגֶׁשת ְלַרב ְלִדין ּתֹוָרה, ָׁשם ִיְׁשַטח ָּכל ֶאָחד ֶאת ַטֲענֹוָתיו. ָקמּו ְוָהְלכּו 
ִלְפֵני ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵליּב ַּדָּין, ְוַאֲחֵרי ְׁשִמיַעת ַהְּטָענֹות ָּפַסק ַרִּבי ֵליּב ִּכי ַהּלֹוֶוה ָצִריְך ְלִהָּׁשַבע 

ֶׁשִּׁשֵּלם ְוִיְהֶיה ָּפטּור ִמַּתְׁשלּום. 
ָאַמר ַהּלֹוֶוה:

- ֵאיִני רֹוֶצה ְלִהָּׁשַבע! ְׁשבּוָעה ִהיא ָּדָבר ָחמּור ְמֹאד ְוָיֵראִתי ֵמֹחֶמר ְׁשבּוָעה, ַּכְמֹבָאר 
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ֹלא ִלְׁשּכַֹח ַהּיֹום ַּבַּלְיָלה, 
ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית ֶׁשל מֹוָצֵאי ֶהָחג 

– ְסִפיַרת ָהעֶֹמר!
ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית זֹו, ֹלא ִלְׁשּכַֹח: מֹוִריד 
ַהָּטל, ַאָּתה חֹוַנְנָּתנּו, ְוֵתן ְּבָרָכה, ַיֲעֶלה 

ְוָיבֹוא!

ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ט"ו ְּבִניָסן 
ַחג ַהֶּפַסח

ְּבַמֶּסֶכת ָׁשבּועֹות ַּדף לט ע"א 
ַחִּיים  אֹוַרח  ָערּוְך  ּוַבֻּׁשְלָחן 
ִסיָמן קנו ֶׁשֲאִפּלּו ַעל ָהֱאֶמת 
ֵאין ְלִהָּׁשַבע. ֲאִני מּוָכן ְלַׁשֵּלם 
ּוִבְלַבד  ַּבֵּׁשִנית,  ַהחֹוב  ֶאת 

ֶׁשֹּלא ֶאָּׁשַבע! 
ֶאת  ִׁשֵּלם  ַהּלֹוֶוה  ֲהָוה:  ְוָכְך 

ַהַּסְך ֵׁשִנית ַלַּמְלֶוה. 
ֶׁשָּכל  ִּבְזַמן  ַהֶּפַסח,  ּוִבְפרֹוס 
ִיְׂשָרֵאל ֲעסּוִקים ְּבִבעּור ָחֵמץ, 
ַהְּצרֹור  ֶאת  ַהַּמְלֶוה  ָמָצא 
ֶׁשָּנַתן לֹו ַהּלֹוֶוה ְּבָׁשָעה ֶׁשָהָיה 

ָׁשקּוַע ְּבִעּיּונֹו... 
ֶאת  ְלַהְחִזיר  ַהַּמְלֶוה  ָרץ  ִמָּיד 
ַהְּסכּום ֶׁשֵאינֹו ַׁשָּיְך לֹו, ְּבַבָּקַׁשת 
ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ֶאֶלף ְּפָעִמים, 

ַאְך ַהּלֹוֶוה ָאַמר לֹו: 
- ָיַדְעִּתי ֵמֹראׁש ֶׁשְּבסֹופֹו ֶׁשל 
ָהֲאֵבָדה,  ֶאת  ִּתְמָצא  ָּדָבר 
ֵׁשִנית  ַּפַעם  ְלָך  ּוְכֶׁשָּנַתִּתי 
ָמַחְלִּתי ְּבֵלב ָׁשֵלם, ָּכְך ֶׁשֵאיִני 
רֹוֶצה ְלַקֵּבל ֶּכֶסף ֶׁשֵאינֹו ֶׁשִּלי!

ִהְסִּכים  ֹלא  ַהַּמְלֶוה  ְּבַרם, 
ֶאְצלֹו.  ַהָּמעֹות  ֶאת  ְלָהִניַח 
ֵהם ָהְלכּו ֵׁשִנית ָלַרב ֶׁשִּיְפֹסק 
ַּבָּמעֹות,  ַּלֲעׂשֹות  ַמה  ָלֶהם 
ְוֶעֶׂשר  ֵמָאה  ָּפַסק:  ְוָהַרב 
ַהַּנּפֹוְליֹוִנים ִיָּנְתנּו ִלְבנֹות ֵמֶהם 
ַעל  ְוִיָּכֵתב  ָחָדׁש,  ִמְדָרׁש  ֵּבית 

לּוַח 'ְלִזְכרֹון ִנְדַבת ְּפלֹוִני'!
ֶאת  ֶׁשִּיְכְּתבּו  ֵמֵאן  ַהּלֹוֶוה  ַאְך 
ְׁשמֹו ַעל ַהְּנָדָבה, ְוַעל ֵּכן ָקְבעּו 
ֶׁשִּנְבָנה  ֹזאת  ַרק  ְוָכְתבּו  לּוַח 
ְוֹלא  ַנּפֹוְליֹוִנים  ְוֶעֶׂשר  ִמֵּמָאה 

ֵּפְרׁשּו ִמי ָּתַרם אֹוָתם... 
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ָרָמה: ֵּבינוֹ ִני

אגוז 
מס' 2

ֶאת  ּוִמְצאּו  ַהְגָּדָרה,  ְלָכל  ַמָּצה  ַהִּמָּלה  אֹו  ֲחִצי  ַהִּמָּלה  ֶאת  ָצְרפּו 
ָלאֹוִתּיֹות  הֹוִסיפּו  ָצֹהב.  ֶּפַרח   – רת  ִעם  ַיַחד  ְלֻדְגָמא:  ַהִּפְתרֹון! 
"רת" ֶאת ַהִּמָּלה ֲחִצי, ְלִפי ֵסֶדר ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל ח.צ.י. )ַאְך ֵאין חֹוָבה 
ֶׁשָהאֹוִתּיֹות ח.צ.י ִּתְהֶייָנה ְרצּופֹות( ְּכֶׁשְּנָצֵרף ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל ֲחִצי 

ַיַחד ִעם ָהאֹוִתּיֹות רת ְנַקֵּבל – ַחְרִצית = ֶּפַרח ָצֹהב.
ְלַאַחר ֶׁשֵּצַרְפֶּתם ֶאת "ֲחִצי" אֹו "ַמָּצה" ְלִׁשְבֵרי ָהאֹוִתּיֹות, ּוְמָצאֶתם 
ַּגֵּבי  ֶׁשַעל  ָהאֹוִתּיֹות  ֶאת  ַחְּלקּו   – ַהְּׁשֵלמֹות  ַהִּמִּלים  ֶאת  ַּבֲהָנָאה 

ָהִעּגּוִלים ַהְיֻרִּקים ִלְׁשֵּתי ְקבּוצֹות 
1. ְקבּוָצה ִראׁשֹוָנה-ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשְּלַיד ַהַּמּצֹות ֶׁשהֹוַסְפֶּתם ָלֶהן ֶאת 

ַהִּמָּלה ֲחִצי.
2. ְקבּוָצה ְׁשִנָּיה- ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשְּלַיד ַהַּמּצֹות ֶׁשהֹוַסְפֶּתם ָלֶהן ֶאת 

ַהִּמָּלה ַמָּצה.

ִהְצַלְחֶּתם???
ָּכל ַהָּכבֹוד! ְּבַוַּדאי ִהְרַּכְבֶּתם ְׁשֵּתי ִמִּלים ֶׁשָאנּו ְמַצִּפים ָלֶהם ֶׁשָּיׁשּובּו ְּכִביֵמי ֶקֶדם, 

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון!!!

ֲחִצי אֹו ַמָּצה

ַיַחד ִעם חי – 
ַמְפִריָדה ֵּבין ֶעְזַרת 

ְּגָבִרים ְלֶעְזַרת 
ָנִׁשים 

ַיַחד ִעם רי – 
ְמַׁשֶּמֶׁשת ְלַמָּׂשא,

 ֵיׁש ָלּה ַּגְלַּגל ִמְּלָפִנים 
ְוָיִדּיֹות ֵמָאחֹור

ַיַחד ִעם ול – 
ֹעֶמק ַהָּים 

ֶׁשֵאין ּבֹו ָּדִגים

ַיַחד ִעם ופת – 
ֵׁשם ַהְמֻתְרְּגָמן 
ֵמֲעֶׂשֶרת ֲהרּוֵגי 

ַמְלכּות

ַיַחד ִעם לום – 
ַהּיֹוְצִאים ִראׁשֹוִנים 

ַלִּמְלָחָמה, ִלְפֵני 
ַהַּמֲחֶנה

ַיַחד ִעם ל – 
ֶיֶרק ְמֹאָרְך 

ַיַחד ִעם את – 
ְּפִריט ְלבּוׁש

ַיַחד ִעם ר – 
ַמֲאָכל ִלְבֵהמֹות

ַיַחד ִעם וק – 
ָאסּור ְלַטְלֵטל 

אֹותֹו ְּבַׁשָּבת

ַיַחד ִעם צה – 
ֵיׁש ְלָהִסיר ֵמַהָּיַדִים 

ִלְפֵני ַהְּנִטיָלה

ַיַחד ִעם ו – 
ַאל ַּתְחִמיצּו 

אֹוָתּה!

ַיַחד ִעם למ – 
ַּפַעם ֶׁשל ִפיְלם, 
ַהּיֹום ִּדיִגיָטִלית

ַיַחד ִעם פ – 
ִמי ֶׁשָעָנה ִלְׁשמּוֵאל 

ַּב____  הּוא ַיֲעֵננּו
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ַוַעד ַהַהָּצָלה ַהִּמְצִרי
ַהְיִחיָדה ְלִחּלּוץ ַהְּצַפְרֵּדע

ַהְנָחיֹות ְלתֹוָׁשֵבי ָהָאֶרץ:

. ְּבִמְקֶרה ֶׁשל ַהְחָלָקה ַעל ְצַפְרְּדִעים 
ַוֲחָׁשׁש ִלְׁשָבִרים ַּבּגּוף ֵיׁש ְלַהְזִעיק 

ֶעְזָרה ַעל ְיֵדי ְצָעקֹות ָרמֹות ֶׁשִּיְגְּברּו ַעל 
ִקְרקּוֵרי ַהְּצַפְרְּדִעים.

2. ְּבִמְקֶרה ֶׁשל ְקָׁשֵיי ְנִׁשיָמה ֵעֶקב
ְּבִליַעת ְצַפְרֵּדַע ֵיׁש ָלֶגֶׁשת ִמָּיִדית
ְלַתֲחַנת ַהַהָּצָלה ַהְּקרֹוָבה ְלִחּלּוץ
ַהְּצַפְרֵּדַע ּוְלַקָּבַלת ִטּפּול ְרפּוִאי. 

ֵעֶקב ַהַּמָּצב נֹוְספּו ַּתֲחנֹות ַהָּצָלה ַרּבֹות 
ְּבָעֵרי ָהָאֶרץ ְלַרְוַחת ַהּתֹוָׁשִבים.

ְּבִמְקֶרה ְמצּוָקה ַחְּיגּו 

ּכֹוָכִבית ְצַפְרֵּדַע
)*89729(

ַמֵּטה ַהַּמֲאָבק ַּבּפֹוְלִׁשים ַהְיֻרִּקים

ִּבְזַמן ַהְתָקַפת ְנִחיל ְצַפְרְּדִעים ָעֶליָך ִלְנֹהג 
ְלִפי ַההֹוָראֹות ַהָּבאֹות: 

1. ֵיׁש ִלְסֹּגר ֶאת ַהֶּפה
2. ַלֲעֹצם ֶאת ָהֵעיַנִים

3. ִלְסֹּתם ֶאת ָהָאְזַנִים
4. ִלְסֹּתם ֶאת ַהְּנִחיַרִים

5. ִנָּתן ְלַמְצֵמץ ָּבֵעיַנִים ִמֵּדי ַּפַעם ִלְבֹּדק ִאם 
ַהַּסָּכָנה ָחְלָפה.

ֶחְבַרת ַהַּתְחּבּוָרה 
"סּוִסיָתא"

ֵׁשרּוֵתי ַהַּתְחּבּוָרה ַהִּצּבּוִרית ֶׁשל 

ַהֶחְבָרה, ּכֹוֵלל ִּכְרָּכרֹות, ֶמְרָּכבֹות 

ַוֲעָגלֹות ֻמְׁשָּבִתים ֵעֶקב ִמְפָגִעים 

ַּבֶּדֶרְך ַוֲחִסיַמת ְׁשִביִלים ַעל ְיֵדי 

ַהְּצַפְרְּדִעים. 

ִעָּמֶכם ַהְּסִליָחה
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חדר שיעורים
מדור תורני

יֹום ִראׁשֹון ט"ז ְּבִניָסן 
א' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח
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ֶחְזִקי ַהְירּוַׁשְלִמי ִסֵּפר ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּקָרה לֹו: הּוא ָרָאה ֶאת ַהְמַלֵּמד ִמִּכָּתה 

ַּבִּסּפּור  ִנְזַּכר  הּוא  ְּבָידֹו...  ְסגּוָרה  ִמְטִרָּיה  ַּכֲאֶׁשר  ׁשֹוֵטף,  ְּבֶגֶׁשם  הֹוֵלְך  ח' 

ַּבֶּגֶׁשם  ְמַהֵּלְך  אֹותֹו  ָראּו  ֶׁשַּפַעם  ִלְבָרָכה,  ַצִּדיק  ֵזֶכר  ַׁשְך  ָהַרב  ָמָרן  ַעל 

ְּכֶׁשִּמְטִרָּיתֹו מּוֶרֶמת ֲאָבל ְסגּוָרה; ִהְתָּבֵרר ִּכי הּוא ָהָיה ָׁשקּוַע ְּבִלּמּוד ְוָלֵכן 

ָׁשַכח ֶׁשָּצִריְך ַּגם ִלְפֹּתַח ֶאת ַהִּמְטִרָּיה... ַּכֲאֶׁשר ֶחְזִקי ָרָאה ֶאת ַהְמַלֵּמד 

הֹוֵלְך ִעם ִמְטִרָּיה ְסגּוָרה ַּבֶּגֶׁשם, ָרַמז לֹו ְּבֶדֶרְך ֶׁשל ָּכבֹוד ִּכי ְּכַדאי ִלְפֹּתַח 

ֶאת ַהִּמְטִרָּיה ִּבְמקֹום ְלִהְתַרֵּטב, ֲאָבל ַהְמַלֵּמד ַהַּצִּדיק ִסֵּמן לֹו ְּבָידֹו ִּכי ֹלא, 

הּוא ֹלא ִיְפַּתח, ְוִכי ַאַחר ָּכְך ְיָבֵאר לֹו ֶאת ֶהְסֵּבר ַהְּדָבִרים.

ַאַחר ָּכְך ִהְסִּביר לֹו: ֲאִני ָׁשב ַעָּתה ֵמַהְמָּתָנה ֵאֶצל רֹוֵפא. ְלַצֲעִרי, ִמיֶׁשהּו 

ָלַקח ֶאת ִמְטִרָּיִתי, ְוִהְׁשִאיר ֶאת ִמְטִרָּיתֹו. ַעל ַאף ֶׁשִהְׁשִאיר ִלי ִמְטִרָּיה זֹוָלה 

יֹוֵתר, ֵאיִני ָיכֹול ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה, ֶׁשֵּכן ֹלא ִקַּבְלִּתי ִמֶּמּנּו ְרׁשּות! ָעַלי ְלַקֵּים 

ִמְצַות ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה, ּוְלהֹוִדיַע ַעל ְמִציָאה זֹו ֶׁשְּבָיִדי, ִמּתֹוְך ִּתְקָוה ֶׁשֶאְמָצא 

ֶאת ַהַּמְחִליף ְוַנֲחִזיר ֶאת ִמְטִרּיֹוֵתינּו ֶזה ָלֶזה.

א. ְוזֹו ֵאפֹוא ַהֲהָלָכה: ִנְתַחְּלפּו ֵּכָליו ְּבֵבית ַהִּמְׁשֶּתה ]-ַּבֲחֻתָּנה[, ָאסּור לֹו 

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֵּכִלים ֶׁשִהְׁשִאיר ַהַּמְחִליף.

ִנְתָּבֵרר  ִאם  ַאף  ֵּכָליו,  ֶאת  לֹו  ְלָהִׁשיב  ָעָליו  ַהַּמְחִליף,  ֶאת  ָמָצא  ִאם  ב. 

ֶׁשַהָּלה ִאֵּבד ֶאת ֶׁשּלֹו.

ג. ִאם הּוא יֹוֵדַע ֶׁשֲחֵברֹו ִמְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶׁשּלֹו, ֻמָּתר לֹו ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֶׁשל ֲחֵברֹו.

ֲחָפִצים ֶׁשֻהְחְלפּו



חדר דיונים
צוף התורה וחידון

צּוף ַהּתֹוָרה

ִחידֹון
יֹוִמי
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ִנְׁשַאר ְּבִלי ַנֲעַלִים...
ַאֲחֵרי ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים ַּבֹּכֶתל, ִחֵּפׂש ְיִחיֵאל ֹּכֵהן ֶאת ְנָעָליו, 

ֶׁשַּכִּנְרֶאה  ּדֹומֹות,  ַנֲעַלִים  ִנְׁשֲארּו  ִּבְמקֹוָמן  ֵאיָנן...  ְוֵהן 

אּוַלי  ַהְּתִפָּלה,  ַאַחר  ַעד  ִהְמִּתין  הּוא  ְּבֶׁשּלֹו.  ֻהְחְלפּו 

נֹוַתר  ְוַלָּׁשְוא. הּוא  ַהָּטעּות,  ַעל  ַיֲעֶלה  ֶׁשֶהְחִליף  ַההּוא 

ָצִריְך  הּוא  ַעְכָׁשו  ְּבָידֹו.  ַאֵחר  ְוַנֲעֵלי  ְנָעָליו,  ְּבִלי  ָיֵחף 

ַלְחֹזר ַהַּבְיָתה, ֲאָבל ֵאין לֹו ַנֲעַלִים...

ַהִאם ֻמָּתר לֹו ִלְנֹעל ֶאת ַהַּנֲעַלִים ָהֲאֵחרֹות ְלָפחֹות ַעד 

ׁשּובֹו ְלֵביתֹו, אֹו ֶׁשָעָליו ַלְחֹזר ְלֵביתֹו ְּכֶׁשהּוא ָיֵחף?

ְמקֹורֹות:
ִּפְתֵחי ֹחֶׁשן ֲאֵבָדה ֶּפֶרק ד ֶהָעָרה מה, 

ְרֵאה ָׁשם ַמה ֶּׁשֵהִביא ָּבֶזה.

ִמיֶׁשהּו ֶהְחִליף ִעִּמי ֵחֶפץ 
ְּבָטעּות, ְוִאְּבדֹו. ַהִאם ָעַלי 

ְלָהִׁשיב לֹו ֶאת ֶחְפצֹו?
1. ֵּכן

2. ֹלא
3. ַיֲעֶׂשה ִּכְרצֹונֹו

ֻהְחְלפּו ֲחָפִצים ַּבֲחֻתָּנה
1. ֻמָּתר ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵחֶפץ 

ֶׁשֻהְחַלף
2. ָאסּור ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבֵחֶפץ 

ֶׁשֻהְחַלף
3. ְלַכְּתִחָּלה ָאסּור ּוְבִדיֲעַבד ֻמָּתר



חדר הספריה
סיפור יומי

מעשה שהיה

ֶׁשֹּלא ַיְפִסידּו ֲאֵחִרים 
ִּבְגָלִלי!

ְזִהירּותֹו ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ַּבַעל ַהֵּלב 

ִׂשְמָחה זצ"ל ְוִנְקיֹון ַּכָּפיו ְּבֵבין ָאָדם 

ְּבֵראִׁשית  ָּדָבר.  ְלֵׁשם  ָהיּו  ַלֲחֵברֹו, 

ַהֲחִסיִדים  ַּבֲעבּור  ְמֻסֶּדֶרת  ַאְכַסְנָיה  ְּבִאְרגּון  ְלַטֵּפל  ְמֻיָחד  ַוַעד  ִמָּנה  ַהְנָהָגתֹו 

ַהָּבִאים ִּביֵמי ַהַחִּגים, ְוַאף ִסְבֵסד ִמִּכיסֹו ֶאת ַהְּׂשִכירּות. 

ִּבְׁשַעת  ָּבַאְכַסְנָיה  ְּגדֹוָלה  ְּגֵנָבה  ֵאְרָעה  זֹו,  ַּתָּקָנה  ְלַהְנָהַגת  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבָּׁשָנה 

ַהְּתִפָּלה. ְּכֶׁשָּׁשַמע ַעל ָּכְך ָהָיה ֻּכּלֹו ִנְרָעד, ְוָקָרא ִּבְסָעָרה ְּגדֹוָלה: ֲהִיָּתֵכן? ָאָדם 

ָּבא ֵאַלי ֶלָחג ּוְמַאֵּבד ֶאת ַּכְסּפֹו? ַחָּיב ֲאִני ְלַפּצֹותֹו! 

ֹלא הֹוִעילּו ָּכל ִּדְבֵרי ַהִּׁשְכנּוַע ֶׁשֵאין ָּכל ְסָבָרה ֶׁשְּתַחֵּיב אֹותֹו ָלֵׂשאת ַּבֶּנֶזק, ְלַאַחר 

ֶׁשֻהְזֲהרּו ָהאֹוְרִחים ֵמֹראׁש ֶׁשֹּלא ְלָהִביא ִעָּמם ִּדְבֵרי ֵעֶרְך. הּוא ִצָּוה ְלַהְכִריז ְּבֵבית 

ִּנְגַנב ִמֶּמּנּו. ָהאֹוְרִחים ָחְׁשבּו  ְרִׁשיָמה ְמֹפֶרֶטת ַמה  ַיִּגיׁש  ִּכי ָּכל ֶאָחד  ַהִּמְדָרׁש 

ֶׁשַהֶּכֶסף ִנְמָצא, ְוַעל ֵּכן ִהִּגיׁשּו ְרִׁשימֹות ְמֻסָּדרֹות ֶׁשל ָּכל ַמה ֶּׁשִּנְגַנב, ְוָהַאְדמֹו"ר 

זצ"ל ִׁשֵּלם ֶאת ַהֹּכל...

ְזִהירּותֹו ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ַהֵּלב ִׂשְמָחה ְּבִדיֵני ָממֹונֹות ָהְיָתה ַּגם ְּבנֹוְׂשִאים 

ַקִּלים ֶׁשְּבֵני ָאָדם ָּדִׁשים ְּבִעְּקֵביֶהם. ַרָּבּה ֶׁשל ְמטּוָלה ֲאֶׁשר ֵאֵרַח אֹותֹו ְּבֵביתֹו 

ָׁשִנים ַרּבֹות, ִסֵּפר ִּכי ָהָיה ְמַבֵּקׁש ְרׁשּות ְּבִנְפָרד ַעל ָּכל ֵסֶפר ֶׁשהֹוִציא ֵמֲארֹון 

ַהְּסָפִרים.

ַּכֲאֶׁשר ָּבא ַּפַעם ְלִׂשְמָחה ֶׁשל ֶאָחד ִמְּמקֹוָרָביו, ִנְדֲחפּו ַהּנֹוְכִחים ְלֵעֶבר ַהֻּׁשְלָחן 

ּבֹו ִהְתַיֵּׁשב, ְוָנְפלּו ְוִנְׁשְּברּו ַּכָּמה ֵּכִלים. הּוא ָּפָנה ְלַבַעל ָהאּוָלם ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶאת 

ֶחְׁשּבֹון ַהֶּנֶזק. ִלְתִמיָהתֹו ֶׁשל ַהָּלה ָאַמר: ִאּלּו ֹלא ָהִייִתי ַמִּגיַע ֹלא ָהָיה קֹוֶרה ָּדָבר, 

ִמּׁשּום ֶׁשֲאִני ָּגַרְמִּתי ַלֶּנֶזק - ָעַלי ְלַׁשְּלמֹו...
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ָנִׂשים ֵלב ֶׁשֵּמַהּיֹום ְוֵאיָלְך 

אֹוְמִרים ַרק 'ֲחִצי ַהֵּלל' 

ְוֹלא 'ַהֵּלל ָׁשֵלם'!

יֹום ִראׁשֹון ט"ז ְּבִניָסן א' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח

רחפן ועולם הבא,
איך זה הולך ביחד?

פרטים בשלוחה 6 ב'קו ונקי'.
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חון
טב

מ
...

צח
לפ

ם 
מני

מוז

ָרָמה: ֵּבינוֹ ִני

אגוז 
מס' 3

ִּפַּצְחֶּתם? ֵאיזֹו ֲהָנָאה!
ִהְתַקְּׁשרּו ְלַקו ְוָנִקי ַּבֲחרּו ִּבְׁשלּוָחה-7 ִּפּצּוִחים

ַהִּקיׁשּו ֶאת ִמְסַּפר ָהֱאגֹוז ֶׁשל ִחיָדה זֹו 
ַּפֲעלּו ַעל ִּפי ַההֹוָראֹות ְוַקְּבלּו 50 ְנֻקּדֹות נֹוָספֹות!

ַמְתִחיִלים ַּבִּמְׁשֶּבֶצת ַהֶּמְרָּכִזית ֶׁשָעֶליָה ָּכתּוב "ַהְתָחָלה", ְועֹוְבִרים 
אֹו  ִּבְמֻאָּזן,  ִּבְמֻאָּנְך,  ֵאֶליָה  ַהְּסמּוָכה  ַלִּמְׁשֶּבֶצת  ִמְׁשֶּבֶצת  ִמָּכל 

ַּבֲאַלְכסֹון.
ֶאָחד  ַסְמָמן  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ְלִמְׁשֶּבֶצת  ַרק  ַלֲעֹבר  ֶאְפָׁשר  ֵלב:  ִׂשימּו 
ֵזֶהה, ֶצַבע ִמְׁשְּבצֹות  ַהְמֻׁשָּתף ַלִּמְׁשֶּבֶצת ַהּקֹוֶדֶמת: ֶצַבע אֹוִתּיֹות 

ֵזֶהה, אֹו ֶצַבע ִמְסְּגרֹות ֵזֶהה.
ִהַּגְעֶּתם ְלִמְׁשֶּבֶצת ֶׁשֵאין ִמֶּמָּנה ֶּדֶרְך ֶהְמֵׁשְך? ֶזהּו ִסּיּום ַהַּמְסלּול!

ָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה ְּבָכל ִמְׁשֶּבֶצת ַּבַּמְסלּול )לא כולל המילה התחלה( 
ִמְצָטֶרֶפת ְלַמֲאַמר ֲחַז"ל ַהִּמְתַקֵּׁשר ַלִּנְלָמד ַּבחֹוֶבֶרת.

ַהְׁשִלימּו: "_ _ _,_ _ _ _ _,_ _ _ _,_______"!

יֹוְצִאים ַלֶּדֶרְך...

ְךם ֹוְצִאיי רֶּ  ...ַלדֶּ

צֶַּיםַילַ חַ ת ַמַ  בֶּ ש  מ  יתַב  ז  כָּ ר  מֶּ יהַָּתַה  לֶּ עָּ לַָּבַ"כָּתּו שֶּ חָּ ת  י ה",ה  ר  עֹוב  כַָּםַו  לַמ 
צֶַּ בֶּ ש  צֶַּתַמ  בֶּ ש  מ  מּוכַָּתַל  ס  יהַָּהַה  ֻאנְָּך ֵאלֶּ מ  ֻאזַָּ, ב  מ  סֹו אֹון,ַב  כ  ֲאל   ן.ב 
ימּו שַָּ ב:לֵַ ש  פ  ֲעבַ רַאֶּ צֶַּקַרַ רַל  בֶּ ש  מ  ֵישתַל  ּה שֶּ מַָּ בָּ מ  חַָּןַס  ֻשתַָּדַאֶּ מ  ףַה 

צֶַּ בֶּ ש  מ  מֶַּתַל  ּקֹודֶּ בַ ת:ַה  יֹו עצֶּ בַ ה,ֵַזהֶַּתַאֹות  צֹו עצֶּ ב  ש  בַ  אֹוה,ֵַזהֶַּתַמ  עַצֶּ
רֹו ג  ס   .הֵזהֶַּתַמ 
תֶַּ ע  ג  צֶַּםַה  בֶּ ש  מ  ֵאיתַל  נַָּןַשֶּ מֶּ ְךהַמ  רֶּ ֵשְך דֶּ מ  יּו זֶּהּו? הֶּ לּוםַס  ס  מ   !לה 
אֹו אשֹונַָּתַהָּ ר  כַָּהַהָּ צֶַּלַב  בֶּ ש  לּותַמ  ס  מ  פֶַּלַב  רֶּ טָּ צ  ֲאמַ תַמ  מ  "לֲַחזַ רַל 

שֵַ ק  ת  מ  מַָּרַה  ל  נ  רֶַּדַל  חֹובֶּ  ת.ב 
ימּו ל  ש   : "_ _ _,_ _ _ _ _,_ _ _ _,_______"!ה 
י יָּנ  ֻענ  דַ םַמ  ב  רֹותַאֶַּקַל  ת  פ  כֶַּןַה  לָּ סּום?ַשֶּ נ  כָּ סֶַּ ה  מֶּ לֶּ טֶּ לּוחַָּרַל  ש  הַ???ַל 
ישּו ּק  ה  פַָּתַאֶַּ ו  ס  מ  יֵַ רה  ס  מ  ֲאמַָּתַאֶַּםַה  מ  ירַה  ֵאלָּ תֶַּוַשֶּ ע  ג   .םה 

 החידה! יפהַמאד,ַפתרתַבהצלחהַאת – 100)ַאםַמקישיםַ

ָר   הְקָע
ְרב    ן ָק

יגָ   הֲחִג
ם ֶלֶח  

 יעֹנִ 
 

 הָטלֶ 
ְדָת    ְוִהג 

ָך  ְלִבְנ
 

 הָרְחָצ 
ְרָבָע   ה א 

 םָבִני

             

ר ֶעֶש 
ּכֹו  תמ 

 
פ   ְר  סּכ 

 
ָגָד   הה 

 
ע   ְרדֵּ פ   ְצ

 
 תֻקְשיֹו

 
רֶֹס   תֲח

 
 חֶפס  

             

 ְך"ְדצ  
 

ּכ    םָד ת מ 
 

פּו  ןָצ
 

ְך רֵּ  ּכֹו
ם י   

 ףסּו
 

ֻאלָ   הְג
ִטיל    ת ְנ

יִ   םָיד 

             

ת ְיִציא  
יִ  ר   םִמְצ

 
 ֹ ְרע  הפ 

 
 ןְמֻסִבי

 
ְתָחלָ   הה 

 
ָצ   המ 

 
ח    ץי 

י  ל לֵּ
ֶד  סֵּ  רה 

             

י מֵּ 
 חֶמל  

 
ְרָצ   הִנ

 
רֹוע    ְז

ה מ   
נָ   הִנְשת 

 
ִפי  ןִדְכ

  ֹ ל ח
ּמֹועֵּ   דה 

ת ֲעבֹוד   
 ָפֶרְך

             

אֹו  רְש
 

רֹו  רָמ
 

 ש"ֲעד  
י ְבנֵּ  

ִרי  ןחֹו
ָח   ן ֻשְל

ְך רֵּ  עֹו
 

ֹוסֹו  תּכ
 

ְך רֵּ  ָב

             

ל ב  
ָרֶא   היֵּ

 
ִפיקֹוָמ   ןֲא

 
לֵּ   לה 

 
ח    "בְבא 

 
יִ   ןי 

ֲעלֶ   ה י 
 אְוָיבֹו

 
 ָגִביע  

 

ה:ֵַבינֹו מָּ ירָּ  נ 
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ְנַמל ַהִּנילּוס  

הֹוָדָעה ֲחׁשּוָבה 
ַלּתֹוָׁשִבים                     

ַהִּפְתרֹון ְלִמְטַרד ַהִּכִּנים ְּבֶאְמָצעּות 
ְּבִריָחה ַלְיאֹור ִנְכַׁשל, ֵּכיָון ֶׁשַהִּכִּנים 

ַמִּגיעֹות ַּגם ְלָׁשם.
ְּבִעְּקבֹות ָּכְך, ֶהְחִליָטה ַהְנָהַלת ַהָּנֵמל 
ְלַבֵּטל ֶאת ֵׁשרּות 'ַהְפָלגֹות ַהְּבִריָחה' 

ֶׁשֵהֵחּלּו ֵמָאז ְּפֹרץ ַהַּמָּכה.

לּוַח ַהַהְפָלגֹות חֹוֵזר ְלַמְתֻּכְנּתֹו ָהְרִגיָלה

ִלְׁשַּכת ָהַאְרמֹון       ַהַּׂשר ְלִעְנְיֵני ְיהּוִדים

ּתֹוָׁשִבים ְיָקִרים!
ֵמַעָּתה ֵאין ְלַהֲעִביד ֶאת ָהִעְבִרים 

ְּבֹחֶמר ּוְלֵבִנים

ְׁשָאר ַהִּׁשְעּבּוד ִנְמָׁשְך ָּכָרִגיל.

ֵּבית ָאבֹות "ְקִׁשיָׁשא"
ֵעֶקב ַהַּמָּצב נֹוַצר ַּבּמֹוָסד ַמְחסֹור ְּבֹכַח ָאָדם 

ְוָאנּו ְזקּוִקים ְלַגְרָדִנים ִמְקצֹוִעִּיים ַּבֲעבּור 
ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ֻמְגָּבִלים ְוִסעּוִדִּיים. 

ָׂשָכר הֹוֵלם ְלַמְתִאיִמים

ַאְחַראי ַמְׁשַאֵּבי ֱאנֹוׁש            ְמַנֵהל ַהּמֹוָסד

                             ַהֶחְבָרה ְלַמְתָנ"ִסים

ְּבָיִמים ֵאֶּלה ִמְתַקֶּיֶמת ַּבַּמְתָנ"ִסים
ָהִעירֹוִנִּיים ֲחלּוַקת ַמְּקלֹות ְלַהְצָלַחת 
ַהֵּגרּוד ַּבַּגב, ֻמְגָּבל ְלַמֵּקל ְלִמְׁשָּפָחה.

ְּכמֹו ֵכן, ָּכל ֶעֶרב ִמְתַאְּסִפים ּתֹוָׁשִבים 
ְּבאּוַלם ַהַּמְתָנ"ס ְלֵגרּוִדים ֶמְרָּכִזִּיים 

ְּבִׁשיַטת 'ָּגֵרד ִלי ַוֲאָגֵרד ְלָך'.

ּבֹואּו ַלֲעֹזר ּוְלֵהָעֵזר!
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חדר שיעורים
מדור תורני

יֹום ֵׁשִני י"ז ְּבִניָסן 
ב' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח

28

ְּבֵעת ַהִּלּמּוד ַהְמֻׁשָּתף, ִהְתעֹוְרָרה ְׁשֵאָלה: ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשְּלַצֲעֵרנּו ֹלא ָהיּו ׁשֹוְמֵרי 
ֵהם  ַעָּתה  ַהּזּוַלת.  ָממֹון  ַעל  ָּכְך  ָּכל  ִהְקִּפידּו  ֹלא  ָׁשִנים  ּוְבאֹוָתן  ּוִמְצוֹות,  ּתֹוָרה 
חֹוְזִרים ִּבְתׁשּוָבה ּוִמְתָקְרִבים ַלּתֹוָרה ְוַלִּמְצוֹות. ָמה ֲעֵליֶהם ַלֲעׂשֹות ַּבֲאֶׁשר ְלָכל 

ַהְּדָבִרים ַהָּללּו?
ַהְיָקִרים  ְוֶצֱאָצֵאינּו"  "ֲאַנְחנּו  ְוַיְלֵדי  ַהִּׁשעּוִרים,  ַּבֲחַדר  ִהְׂשָּתֵרר  ְמֻסְקָרן  ֶׁשֶקט 

ִהְקִׁשיבּו ְּבֶרֶתק:
ְוֶאָחד. קֹוֶרה  ֶאָחד  ְלָכל  ַּגם  ֶאָּלא  ִּבְתׁשּוָבה,  ְלחֹוְזִרים  ַרק  נֹוַגַעת ֹלא  ַהְּׁשֵאָלה 
ֶׁשָאָדם ָלַקח ֵמַהֵּׁשִני ַמֶּׁשהּו, הּוא ָחַׁשב ֶׁשָעָׂשה ָנכֹון, אֹו ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ִהְׁשִּפיַע 
ָעָליו ַלְחֹׁשב ָּכְך, ְוַאַחר ָּכְך ִהְתָּבֵרר ֶׁשַהְּלִקיָחה ֹלא ָהְיָתה ַּכִּדין. ְּכָבר ָעְברּו ֶעְׂשִרים 

ָׁשָנה, ְוַעָּתה הּוא ׁשֹוֵאל ֶמה ָעָליו ַלֲעׂשֹות ִעם אֹותֹו ָּדָבר ֶׁשָּלַקח ַוֲעַדִין ֶאְצלֹו.
ּוְבֵכן,

ֲאִפּלּו  ִּבְמֹפָרׁש.  ֲעֵליֶהם  ֶׁשַהִּנְגָזל מֹוֵחל  ְּבִלי  ִנְמָחִלים,  ְּדָבִרים  ֶׁשּבֹו  ְזַמן  ֵאין  א. 
ַאֲחֵרי ֵמָאה ָׁשָנה ֵיׁש ְלָהִׁשיב ָּדָבר ַהַּׁשָּיְך ְלַאֵחר ֶׁשִּנְמָצא ֶאְצֵלנּו.

ב. ַּגם ִאם ֵאין ְמֻדָּבר ְּבֵחֶפץ ְמֻסָּים, ֶאָּלא ְּבחֹוב ָממֹון, ַּגם ָאז ֵיׁש ְלַהְחִזירֹו ִלְבָעָליו, 
אֹו ְליֹוְרָׁשיו ]ִאם ְּכָבר ֵאינֹו ַחי[, ְוַכּמּוָבן ֶׁשֵּיׁש ְלַחֵּפׂש ַאֲחֵריֶהם.

ָּבֶהם  'ַיֲעֶׂשה  ַהֲהָלָכה  אֹוֶמֶרת  לֹו,  ְלָהִׁשיב  ָהָאָדם  ֶאת  מֹוְצִאים  ֵאין  ַּכֲאֶׁשר  ג. 
ָצְרֵכי ַרִּבים'. ְּכלֹוַמר, ִיַּקח ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשהּוא ַחָּיב, ְוִיְתֹרם ְלָמקֹום ִצּבּוִרי ֶׁשַרִּבים 
ֶנֱהִנים ִמֶּמּנּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַּכֲאֶׁשר ִיְרֶאה ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ְמַחֵּפׂש ְלָהִׁשיב ֶאת 

ַהְּגֵזָלה, ִיְדַאג ֶׁשַהִּנְגָזל ֵיָהֶנה ֵמאֹותֹו ָמקֹום, ְוָכְך ְּבֶעֶצם הּוַׁשב לֹו ַּכְסּפֹו.
ד. ַּגם ַּכֲאֶׁשר ֵאַרע ֵּכן ַּבֲאֶׁשר ְלֶחְבָרה ִצּבּוִרית, ְלָמָׁשל ֶחְבַרת אֹוטֹוּבּוִסים. ִאם 

ִמּׁשּום  ְלַׁשֵּלם,  ְּבִלי  ָנַסְעָּת  ֶׁשַּפַעם  ִנְזַּכְרָּת 
ִמָּכל  אֹו  ַלֶּנָהג,  ִהַּגְעָּת  ְוֹלא  ָצפּוף  ֶׁשָהָיה 
ַלֶחְבָרה  ְלִהְתַקֵּׁשר  ָעֶליָך  ֶׁשִהיא,  ִסָּבה 
ְלַׁשֵּלם.  ְּכֵדי  ַּלֲעׂשֹות  ַמה  אֹוָתם  ְוִלְׁשֹאל 

ְּבָכְך, ַּגם ִהְּנָך ְמַקֵּדׁש ֵׁשם ָׁשַמִים, ַּכֲאֶׁשר רֹוִאים 
ָממֹונֹות,  ְּבִדיֵני  ְזִהירּות  ַעל  ַמְקִּפיד  ֶׁשַאָּתה 

ִּכְדַבר ה'!

ֲהָׁשַבת ְּגֵזָלה



חדר דיונים
צוף התורה וחידון

צּוף ַהּתֹוָרה

ִחידֹון
יֹוִמי
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ַּתְׁשלּום חֹוב ְּבָמִצ'יְנג
ר' מֹוְטל ִּגָּלה ְלַתְדֵהָמתֹו ִּכי ְּבַאְׁשָמתֹו ִנְגַרם ִלְׁשֵכנֹו ר' 

ַיְעְנְקל ֶנֶזק ָּכֵבד. ַּכֲאֶׁשר ָרָצה ְלַׁשֵּלם ְלר' ַיְעְנְקל, ָאַמר 

לֹו ר' ַיְעְנְקל: ִמֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָעִׂשיָת ֹזאת ְּבַכָּוָנה, ֵאיִני רֹוֶצה 

אֹותֹו  ִּתְתֹרם  ֹזאת  ִּבְמקֹום  ֶאָּלא  ֵאַלי,  ַיִּגיַע  ֶׁשַהֶּכֶסף 

ְלֵאיֶזה ּכֹוֵלל ָחׁשּוב. 

ְוֶצֱאָצֵאינּו':  'ֲאַנְחנּו  ַיְלֵדי  ֶאת  ְוׁשֹוֵאל  ָּבא  מֹוְטל  ר' 

ֵמַאַחר ֶׁשַּנֲעֵׂשית ָּכֵעת ַהְתָרָמה ַלּכֹוֵלל 'ֲעֶטֶרת ֹאָהֶליָך' 

ַיְעְנְקל  ר'  ִלְזכּות  ִלְתֹרם  יּוַכל  ַהִאם  ָמִצ'יְנג,  ֶׁשל  ְּבֹאֶפן 

ְּכִאּלּו  ֵיָחֵׁשב  ַהַהְכָּפָלה  ְיֵדי  ְוַעל  ַהְּסכּום,  ַמֲחִצית  ֶאת 

ִׁשֵּלם ֶאת ָּכל ַהְּסכּום?

ֵאיִני מֹוֵצא ֶאת ָהָאָדם 
ֶׁשֲאִני ַחָּיב לֹו

1. ִּתְתרֹם ֶאת ַהֶּכֶסף ְלָעִני
2. ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ָצְרֵכי ַרִּבים

3. ַּתְׁשִאיר ֶאת ַהֶּכֶסף ֶאְצְלָך

ֲאִני ַחָּיב ְלִמיֶׁשהּו 2 ְׁשָקִלים 
ִּבְגַלל ֵאיֶזה ֶנֶזק, ּוְכָבר 

ָעְברּו ֶעְׂשִרים ָׁשָנה, ַהִאם ָעַלי 
ְלַחְּפׂשֹו ְּכֵדי ְלָהִׁשיב לֹו?

1. ַרק ִאם ֵאין ְּבָכְך ִטְרָחה ְמֻיֶחֶדת
2. ֵאיְנָך ַחָּיב ְּכָלל

3. ִהְּנָך ַחָּיב



חדר הספריה
סיפור יומי

מעשה שהיה

חבריכםבממון הזהרו 

ַהָּבחּור ֶׁשָחַזר ָלעֹוָלם 
ַהֶּזה ְּכֵדי ֶׁשֻּיְחַזר חֹובֹו

ִמיִׁשיַבת  ַהְּמֻצָּיִנים  ַהַּבחּוִרים  ַאַחד 
'ֵעץ ַחִּיים' ְּבווֹ לֹוִז'ין, ָחָלה. ִּבְהיֹותֹו ִנְזָקק 
ְוָנַסע  ֲחִבילֹוָתיו  ֶאת  ָאַרז  ְלִטּפּול, 
ַּבְיִׁשיָבה  ֵמֲחֵבָריו  ֶאָחד  הֹוָריו.  ְלֵבית 

ִנְתַלָּוה ֵאָליו ְלָכל ַהֶּדֶרְך. ְלֵעת ֶעֶרב ִהִּגיעּו ְלֵאיזֹו ֲעָיָרה, ְוֶהְחִליטּו ָללּון ָׁשם ָּבַאְכַסְנָיה. 
ַּבֹּבֶקר ָנַקב ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת ְסכּום ַהַּתְׁשלּום. ָמָנה ַהָּבחּור ַהחֹוֶלה ֶאת ַּכְסּפֹו ְוָרָאה ִּכי 
ָחֵסר לֹו ֵמַהְּסכּום ֶׁשַבע ְּפרּוטֹות. ַּבַעל ָהַאְכַסְנָיה ִהְצִהיר ִּכי הּוא ַמֲאִמין לֹו ֶׁשְּבִהְזַּדְּמנּות 
ִיְפַרע לֹו ֶאת ַהחֹוב ַהָּקָטן. ֵהם ִהְמִׁשיכּו ְּבַדְרָּכם, ַעד ֶׁשִהִּגיעּו ְלֵבית הֹוֵרי ַהחֹוֶלה. ָּכאן 

ִנְפַרד ֶהָחֵבר ֵמַהחֹוֶלה ְּבִאחּוֵלי ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה. 
ִּכי  ּוִבְּקׁשֹו  ְּפרּוטֹות,  ֶׁשַבע  ַסְך  ֶהָחֵבר  ְּבַיד  ָנַתן  ָזַכר ַהחֹוֶלה ֶאת ַהחֹוב,  ֶׁשִּנְפְרדּו  ִלְפֵני 
ִיְׁשַּכח ְלַׁשֵּלם ְלַבַעל ָהַאְכַסְנָיה. ַהָּלה ִהְבִטיחֹו ִלְפֹרַע ֶאת ַהחֹוב  ַלְיִׁשיָבה ֹלא  ַּבֲחָזָרה 

ְוֵהם ִנְפְרדּו ְלָׁשלֹום. 
ֵּביְנַתִים ִהְתַּגְּבָרה ַמֲחָלתֹו ֶׁשל ַהָּבחּור ּוְלַאַחר ְזַמן ָקָצר ָׁשַבק ַחִּיים ְלָכל ַחי. ְּכֶׁשִהִּגיָעה 
ַהְּבׂשֹוָרה ַהַּמֲעִציָבה ַלְיִׁשיָבה, ַסְפדּוהּו ּוָבכּו ָעָליו, ִּכי ָעִתיד ָהָיה ִלְהיֹות ֶאָחד ִמְּמאֹוֵרי 

ַהּדֹור.
ְוִהֵּנה, ָנהּוג ָהָיה ִּביִׁשיַבת ווֹ לֹוִז'ין, ִּכי ָּכל ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ְׁשעֹות ַהְיָמָמה ֹלא ָּפַסק קֹול 

ַהּתֹוָרה ְּבֵהיַכל ַהְיִׁשיָבה, ְוָהיּו ַהִּמְׁשָמרֹות ִמְתַחְּלפֹות ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהְיָמָמה. 
ְּבַאַחד ַהָּיִמים, ְּכֶׁשַרִּבי ַחִּיים ִהְסּתֹוֵבב ְּבִמְסְּדרֹונֹות ַהְיִׁשיָבה ְלַאַחר ֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ַמְׁשִקיף, 
ַמְׁשִּגיַח ּוְמעֹוֵדד ֶאת ְׁשִקיַדת ַהּתֹוָרה ְּבֵהיַכל ַהְיִׁשיָבה, ְוִהֵּנה רֹוֶאה הּוא ְלַתְדֵהָמתֹו ַעִין 
ִנְבַהל, ִנַּגׁש ֶאל ַהָּבחּור ְּבֹרַגע  ְּבַעִין ֶאת ַהָּבחּור ַהִּנְפָטר צֹוֵעד ִלְקָראתֹו! ר' ַחִּיים ֹלא 

ּוְׁשָאלֹו: ַמה ִּנְׁשָמע ְּבִדיְנָך ְלַמְעָלה? 
ָּכאן ִּגָּלה לֹו ַהִּנְפָטר, ִּכי ְּבַהִּגיעֹו ִלְפֵני ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה, ְוֵהֵחּלּו ַלֲעֹרְך ֶאת ְזֻכּיֹוָתיו מּול 
חֹובֹוָתיו, ִהְתָּבֵרר ִּכי ִהּנֹו ַזְך ְוָנִקי ִמָּכל ֵחְטא ְוָעוֹון. ָּבחּור ֶזה ָהָיה ֶאָחד ַהְּמֻצָּיִנים ְּבתֹוָרתֹו 
ְוִיְרָאתֹו, ּוְבַמֲחָלתֹו ֵמֵרק ֶאת ְמַעט ֲעוֹונֹוָתיו, ְוִדינֹו ְלִהָּכֵנס ָיָׁשר ְלַגן ֵעֶדן. ְוִהֵּנה, ְּבַהִּגיעֹו 
ְלַׁשֲעֵרי ַהַּגן, ִהְתַיֵּצב ַהָּׂשָטן, ָחַסם ֶאת ַהְּכִניָסה ְּבָפָניו, ְוָזַעק ִּכי ֹלא ִיֵּתן לֹו ְלִהָּכֵנס, ֱהיֹות 
ְּבַהְׁשִאירֹו חֹוב ֶׁשל  ַהֶּזה  ָעַזב ֶאת ָהעֹוָלם  ִּכי אֹותֹו ָּבחּור  ִּגָּלה  ַהָּׂשָטן  ְּבָידֹו!  ֶּגֶזל  ַוֲעוֹון 
ֶׁשַבע ְּפרּוטֹות ְלַבַעל ָהַאְכַסְנָיה. ְוַאף ִּכי ֵאינֹו ָאֵׁשם ְּבַעְוָלה זֹו, ִמֵּכיָון ֶׁשָּמַסר ַלֲחֵברֹו ֶאת 
ַהְּפרּוטֹות ְוָעָׂשה אֹותֹו ָׁשִליַח ִלְפֹרַע ֶאת ַהחֹוב, ְּבָכל ֹזאת ֲהלֹוא ַּבַעל ָהַאְכַסְנָיה ִנְׁשַאר 
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ִנְזּכֹר ֹלא ִלְׁשּכַֹח 
ֵהן ַּבְּתִפָּלה ְוֵהן ְּבִבְרַּכת ַהָּמזֹון, 

'ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא'!

יֹום ֵׁשִני י"ז ְּבִניָסן 
ב' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח

ָחֵסר ֶׁשַבע ְּפרּוטֹות, ַוֲהלֹוא הּוא 
ֶהֱאִמין  ֶאָּלא  ֲעֵליֶהם  ִוֵּתר  ֹלא 

ֶׁשִּיְפְרעּו לֹו.
ִּדין  ֵּבית  ֶאת  ֶהֱעִסיק  ֶזה  ִעְנָין 
ֶׁשל ַמְעָלה, ְוֶהְחִליטּו, ִּכי ֵמַאַחר 
ָאֵׁשם  ַהָּבחּור  ֵאין  ֶאָחד  ּוִמַּצד 
ֶאת  ָעָׂשה  ֶׁשֲהֵרי  ּוְכָלל,  ְּכָלל 
ַלֲעׂשֹות,  ֶּׁשְּבֶאְפָׁשרּותֹו  ַמה  ָּכל 
ַּבַעל  ִנְׁשַאר  ִּגיָסא  ֵמִאיָדְך  ַאְך 
ְּבֶׁשַבע  ָעׁשּוק  ָהַאְכַסְנָיה 
ִמן  יֹוֵצא  ְּבֹאֶפן  ָלֵכן,  ְּפרּוטֹות – 
ַלָּבחּור  ְרׁשּות  ִנֶּתֶנת  ַהְּכָלל, 
ַחי  ְּכָאָדם  ְלֵהָראֹות  ַהִּנְפָטר 
ְלַבְּקׁשֹו  ַרּבֹו  ִעם  ּוְלִהָּפֵגׁש 

ְלַסֵּדר ֶאת ַּתְׁשלּום ַהחֹוב! 
ַהִּנְפָטר  ַהָּבחּור  ִּדְבֵרי  ֵאּלּו  ָּכל 

ֲאֶׁשר ִסֵּפר ְּבָאְזֵני ַרִּבי ַחִּיים. 
ֶאת  ֶׁשְּיַסֵּדר  ִהְבִטיחֹו  ַחִּיים  ר' 
ַהָּבחּור,  ֶנֱעַלם  ּוְלֶפַתע  ָהִעְנָין, 

ָחַלף ְוֵאיֶנּנּו. 
ר' ַחִּיים ָקָרא ֶלָחֵבר, ְוַהָּלה ִאֵּׁשר 
ַהְּפרּוטֹות  ֶאת  ִקֵּבל  ָאֵכן  ִּכי 
ֶׁשָּׁשַכח  ְמֹאד  ְוִהְצַטֵער  ְלָפְרָען 
ַעד ַעְכָׁשו ִמַּתְׁשלּום ָּפעֹוט ֶזה. 
הּוא ָנַסע ׁשּוב ְלַבַעל ָהַאְכַסְנָיה, 

ּוָפַרע לֹו ֶאת ַהחֹוב. 
ֵמָאז ֹלא ִנְרָאה יֹוֵתר ַהִּנְפָטר, ִּכי 
ִהִּגיַע ִלְמנּוָחתֹו ְּבִגְנֵזי ְמרֹוִמים. 
...ֶאת ַמֲעֶׂשה נֹוָרא ֶזה ִסֵּפר ַרִּבי 
ֶׁשָּׁשַמע  ְּכִפי  ָלאְּפָיאן,  ֵאִלָּיהּו 
ְּברֹויֶדא,  ְצִבי  ַרִּבי  ִמּמֹורֹו 
ַרִּבי  ְוָחִמיו  ֵמַרּבֹו  ֶׁשָּׁשַמע 
ֶׁשָּׁשַמע  ִמֶּקֶלם,  ִזיְסל  ִׂשְמָחה 
ַסַּלְנֶטר,  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ֵמַרּבֹו 
זּוְנְדל  יֹוֵסף  ַרִּבי  ֵמַרּבֹו  ֶׁשָּׁשַמע 
ִמַּסַּלְנט, ֶׁשָּׁשַמע ִמִּפי ַרּבֹו ַרִּבי 

ַחִּיים ִמּוֹולֹוִזין ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה.
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ִּפַּצְחֶּתם? ֵאיזֹו ֲהָנָאה!
ִהְתַקְּׁשרּו ְלַקו ְוָנִקי ַּבֲחרּו ִּבְׁשלּוָחה-7 ִּפּצּוִחים

ַהִּקיׁשּו ֶאת ִמְסַּפר ָהֱאגֹוז ֶׁשל ִחיָדה זֹו 
ַּפֲעלּו ַעל ִּפי ַההֹוָראֹות ְוַקְּבלּו 50 ְנֻקּדֹות נֹוָספֹות!

ֵאיזֹו הֹוָרָאה ִּתֹּצר ִמָּלה? 
עֹוְבִרים ֵמַהִּמָּלה "ִמְצַרִים" ְלַאַחת ַההֹוָראֹות ַהְּצמּודֹות ָלּה ֶׁשְּמַׁשָּנה 
עֹוְבִרים  ַהֲחָדָׁשה  ֵמַהִּמָּלה  ֲחָדָׁשה.  ְלִמָּלה  ִמְצַרִים  ַהִּמָּלה  ֶאת 

ְלהֹוָרָאה נֹוֶסֶפת, ַהְמַׁשָּנה ֶאת ַהִּמָּלה ַהֲחָדָׁשה ְלִמָּלה ַאֶחֶרת. 
ִאם   – ַההֹוָרָאה  ּתֹוָצַאת  ְלִפי  ְלִמְׁשֶּבֶצת  ִמִּמְׁשֶּבֶצת  ַלֲעֹבר  ֵיׁש 
ַהּתֹוָצָאה ִהיא ִמָּלה ֻמֶּכֶרת, ֶהְגיֹוִנית – ַהְמִׁשיכּו ָהְלָאה! ִאם ַהּתֹוָצָאה 

ִהיא ִמָּלה ְמֻׁשָּנה ְוֹלא ַקֶּיֶמת, ְטִעיֶתם. ִחְזרּו ֲאחֹוָרה...
ַהְמִׁשיכּו ָּכְך ַעד ֶׁשַּתִּגיעּו ַל-ּסֹוף!

ִׂשימּו ֵלב: 
• ֵאין ַלְחֹזר ְלהֹוָרָאה ֶׁשְּכָבר ִּבַּצְעֶּתם! 

• ָּכל ַהִּמִּלים ְצִריכֹות ִלְהיֹות ַּבֲעלֹות ַמְׁשָמעּות! 
  ֵאיזֹו ִמָּלה ִהְתַקְּבָלה ַּבּסֹוף? 

ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתנּו

ְלַהֲעִביר 
ֶאת ָהאֹות 
ַהְּׁשִליִׁשית 

ְלֹראׁש 
ַהִּמָּלה

ְלהֹוִסיף פ ִמְצַרִים
ְּבֹראׁש ַהִּמָּלה

ְלַהְׁשִמיט 
אֹות 

ְׁשִליִׁשית ְואֹות 
ְרִביִעית

ְלהֹוִסיף 
א ְּבֶאְמַצע 

ַהִּמָּלה

ְלַהְחִליף 
אֹות 

ִראׁשֹוָנה 
ָלאֹות ש

ְלַהְׁשִמיט 
ֶאת ָהאֹות 
ַהֲחִמיִׁשית

ְלהֹוִסיף 
ַאֲחֵרי ָהאֹות 

ָהִראׁשֹוָנה ֶאת 
ָהאֹות ט

ְלַהְחִליף 
אֹות 

ַאְחרֹוָנה 
ָלאֹות ג

ְלַהְחִליף 
אֹות 

ִראׁשֹוָנה 
ָלאֹות ה

ִלְקֹרא 
ֶאת ַהִּמָּלה 

ֵמַהּסֹוף 
ַלַהְתָחָלה

ְלַהְחִליף 
אֹות 

ְׁשִליִׁשית 
ָלאֹות ב

ְלַהְחִליף 
אֹות ִראׁשֹוָנה 
ְּב-ש' ְואֹות 
ַאֲחרֹוָנה 
ָּבאֹות ר'

ְלהֹוִסיף א 
ְּבֹראׁש ַהִּמָּלה

להוסיף 
ר בתחילת 

המילה

ְלַהְׁשִמיט 
אֹות ְׁשִנָּיה 

ְואֹות 
ְׁשִליִׁשית

ְלַהְחִליף 
אֹות 

ֶאְמָצִעית 
ָלאֹות ל

ְלהֹוִסיף ד 
ְּבסֹוף ַהִּמָּלה

ְלהֹוִסיף צ 
ְּבֹראׁש ַהִּמָּלה

ְלהֹוִסיף וץ 
ְּבסֹוף ַהִּמָּלה

ִלְקֹרא 
ֶאת ַהִּמָּלה 

ֵמַהּסֹוף 
ַלַהְתָחָלה

ְלהֹוִסיף ון 
ְּבסֹוף ַהִּמָּלה

ְלַהְׁשִמיט 
אֹות 

ֶאְמָצִעית 
ְוִלְקרֹא ֵמַהּסֹוף 

ַלַהְתָחָלה

ְלהֹוִסיף ע 
ְּבסֹוף ַהִּמָּלה

להוסיף 
ר בתחילת 

המילה

להחליף 
את האות 
האחרונה 

באותיות לה 
– סוף!

לקרוא 
את המילה 

מהסוף 
להתחלה

להוסיף ם 
בסוף המילה

להשמיט 
אות ראשונה 

ושלישית 
ולהוסיף ג בראש 

המילה

להשמיט 
את שתי 
האותיות 
הראשונות

להעביר 
את האות 
האחרונה 

לראש 
המילה

ָרָמה: ָקֶׁשה
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ִּפּקּוד ָהֹעֶרף

הֹוָראֹות ְלַמַּצב ַהֵחרּום:
1. ְּבִעְּקבֹות ְּפִׁשיַטת ַהַחּיֹות ַעל 
ַאְרֵצנּו, ֵיׁש ְלִהָּמֵלט ַלִּמְבָצִרים.
2. ַאְזָהָרה! ַקֶּיֶמת ַסָּכַנת ָמֶות 

ַאף ֵמַהַחּיֹות ַהְמֻתְרָּבתֹות 
ֶׁשְּבֵביְתֶכם.

3. ְיֻחְּלקּו חֹוְברֹות ִעם ַהְנָחיֹות 
ֵּכיַצד ְלַהִּגיׁש ֶעְזָרה ִראׁשֹוָנה 

ְּבִמְקֶרה ֶׁשל ְּבִעיַטת ִּפיל, ְנִגיַחת 
ׁשֹור, ַהָּכַׁשת ָנָחׁש ְועֹוד.

ֶרֶׁשת ֲחֻנּיֹות ַהַּמְנעּוִלים 
'ִאיְפַּתח ֶאל ַּבאְּב'

ְלֶרֶגל ַהַּמָּצב ְיִריד ְמִכירֹות 
ֲעָנק ֶׁשל ַמְנעּוִלים ְלָכל סּוֵגי 

ַהְּדָלתֹות ְוַהַחּלֹונֹות!!!

ּבֹואּו ְלָהֵגן ַעל ַעְצְמֶכם!

ָּדחּוף!!!

ַהּיֹוֵדַע ֶמה ָעָלה ְּבגֹוָרלֹו ֶׁשל ְּבִני ְלַאַחר 
ֶׁשַהֶּנֶׁשר ְּתָפסֹו ְּבִכַּכר ַהְּמִדיָנה ְוָעף 

ִאּתֹו ַלְּמרֹוִמים, ָנא ְלהֹוִדיֵעִני!

ַעְמָרא ַאּבּו ֲחטּוָפא
ִּכַּכר ַרַעְמֵסס

ִלְׁשַּכת ָהַאְרמֹון           ַהַּׂשר ְלִעְנְיֵני ְיהּוִדים

הֹוָדָעה ֲחׁשּוָבה ָלָעם ַהִּמְצִרי

ֵמַעָּתה ֵאין ְלַעּנֹות ְּכָלל ֶאת ַהְּיהּוִדים 
ְוֵאין ְלַׁשְעְּבָדם ָקׁשֹות!
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חדר שיעורים
מדור תורני

יֹום ְׁשִליִׁשי י"ח ְּבִניָסן 
ג' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח
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ַהיֹום ִמָיד ְּכֶׁשִנְכַנְסנּו ַלֲחַדר ַהִּׁשעּוִרים ֶנֱעַמד ַׂשְמִּתי ֵלב ְוָׁשַאל: ַמהּו ַחְדַר"ג? 

ִהְתִחיָלה ַּתֲחרּות ִמי ְיַנֵחׁש. ִיְצָחק ָאַמר ֶׁשֵאּלּו ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ַיְלֵדי "ֲאַנְחנּו 

ְוֶצֱאָצֵאינּו" ֵמְרָכִסים, ִמְּסִניף "ֵּבית ִנִּסים" ַחִּיים, ּדּוִדי, ָרִפי, ְּגַדְלָיה... ִיְׂשָרֵאל 

ֶהֱעָלה ַהְׁשָעָרה ֶׁשֵאּלּו ַמֲאָכִלים ֶׁשֹּלא אֹוְכִלים ְּבֶפַסח: ָחֵמץ, ְּדָגִנים, רֹוַגַלאְך, 

ְּגִליִלּיֹות... ֵמִאיר ַהַּמְזִּכיר ָצַחק ְוָאַמר ֶׁשֵהם ְרחֹוִקים ְמֹאד ְמֹאד ֵמַהִּפְתרֹון, 

ֶׁשהּוא: ֵחֶרם ְּדַרֵּבנּו ֵגְרׁשֹום.

ַרֵּבנּו ֵגְרׁשֹום ָהָיה ְּגדֹול ַהּדֹורֹות. ִנְקָרא 'ְמאֹור ַהּגֹוָלה'. הּוא ַחי ַּבּדֹור ֶׁשִּלְפֵני 

ַרִׁש"י, ּוְמֻדָּבר ְּבֵעֶרְך ִלְפֵני 1000 ָׁשָנה. ְּכלֹוַמר, ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה ַהְרֵּבה ָׁשִנים 

ִלְפֵני ֶׁשַּסָּבא ֶׁשל ַסָּבא ֶׁשָּלנּו נֹוַלד. ַרֵּבנּו ֵּגְרׁשֹום ִּתֵּקן ָּכל ִמיֵני ַּתָּקנֹות טֹובֹות 

ּומֹוִעילֹות, ְוָעָׂשה ֲעֵליֶהן 'ֵחֶרם', ֶׁשִּמי ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶהן ָצִריְך ְּתׁשּוָבה ְוַכָּפָרה.

א. ֵיׁש ֵחֶרם ֶׁשל ַרֵּבנּו ֵּגְרׁשֹום, ֶׁשֹּלא ִיְקָרא ָאָדם ִמְכָּתִבים ֶׁשל ַהֵּׁשִני ְּבֹלא 

ְרׁשּותֹו.

ְוָצִריְך ַּכָּפָרה, ֶנְחָׁשב  ב. ֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַהּקֹוֵרא, ִמְּלַבד ֶׁשעֹוֵבר ַעל ַהֵחֶרם 

ַּגם ַּגְזָלן.

ג. ָהִאּסּור הּוא ַּגם ַעל ְּפִתיַחת ַהִּמְכָּתב, ְוַגם ַעל ַהְּקִריָאה ּבֹו.

ד. ָצִריְך ְלִהָּזֵהר ֹלא ְלַגּלֹות סֹודֹות ֶׁשל ֲאֵחִרים, ּוַמה ֶּׁשָאָדם ַמְזִהיר ֶׁשֹּלא 

לֹוַמר, ֵאין ְלָאְמרֹו ְּבֹלא ְרׁשּותֹו.

ַחְדַר"ג



חדר דיונים
צוף התורה וחידון

צּוף ַהּתֹוָרה

ִחידֹון
יֹוִמי
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ִּגּלּוי סֹוד
1. ָאסּור
2. ֻמָּתר

3. ַמְחֹלֶקת

ַחְדַר"ג ַמהּו?
1. ֵחֶרם ְּדַרָּבִנים ְּגדֹוִלים

2. ֵחֶרם ְּדַרֵּבנּו ֵּגְרׁשֹום
ֵחֶרם ְּדַרָּבֵני ֶּגְרַמְנָיה  .3

ִּגּלּוי סֹוד ְלֹצֶרְך
ָלּה  ִסְּפָרה  ֶׁשֵּלָאה'ֶלה  ָּגדֹול  סֹוד  יֹוַדַעת  ָׂשָרה'ֶלה 

אֹודֹות ְמֹאָרע ָעצּוב ֶׁשָהָיה ְּבַחֶּייָה. ִהיא ִהְזִהיָרה אֹוָתּה 

ְמֹאד ֶׁשֹּלא ְלַסֵּפר ֹזאת ְלַאף ַאַחת. ַמה ֶּׁשָּקָרה ִּפְתאֹום, 

ֶׁשַהּמֹוָרה ּכֹוֶעֶסת ְמֹאד ַעל ֵלָאה'ֶלה. ָׂשָרה'ֶלה יֹוַדַעת 

ִּכי ִאּלּו ָיְדָעה ַהּמֹוָרה ֶאת אֹותֹו סֹוד, ָהְיָתה ׁשֹוֶפֶטת ֶאת 

ֵלָאה'ֶלה ְלטֹוָבה ְוֹלא ָהְיָתה ּכֹוֶעֶסת ָעֶליָה. ַהִאם ֻמָּתר 

ְלָׂשָרה'ֶלה ְלַגּלֹות ָלּה ֶאת ַהּסֹוד?



חדר הספריה
סיפור יומי

מעשה שהיה

רבי 
אלחנןיצחק 

ְזִהירּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ֶאְלָחָנן 
ְּבִגּלּוי סֹוד

ְּבקֹוְבָנה,  ָהֲעִׁשיִרים  ִמְּגדֹוֵלי  ְּבֶאָחד  ַמֲעֶׂשה 
ֶׁשִהְסַּתֵּבְך ְמאֹד ַּבֲעָסָקיו, ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלַמָּצב 
ֶׁשל ְּפִׁשיַטת ֶרֶגל ]ֶׁשֵאין לֹו ֶּכֶסף ְלַׁשֵּלם ֶאת 
ַמָּצבֹו  ַעל  ָיַדע  ֹלא  ִאיׁש  ֶׁשּלֹו[.  ַהחֹובֹות  ָּכל 
ַהַּמר ְוַהּנֹוָאׁש ֶׁשל ֶהָעִׁשיר ַההּוא. אּוָלם, הּוא 
ְּבַעְצמֹו ּוְלַבּדֹו ָיַדע ְוִהְרִּגיׁש, ֶׁשְּבָכל ֶרַגע ָיכֹול 
ָהָאסֹון ָלבֹוא; ְוַכָּידּוַע, ִּגּלּוי סֹוד ֶזה ָיכֹול ְלָקֵרב 

ַעל  ׁשֹוְמִעים  ְּכֶׁשֲאָנִׁשים  ִּכי  ָהָאסֹון,  ֶאת  ּוְלַהְקִּדים 
ָלֶהם ֶאת חֹובֹוָתיו,  ְלַׁשֵּלם  יּוַכל  ִמיֶׁשהּו ֶׁשאּוַלי ֹלא 
ִמֶּמּנּו,  ּוְלָתְבָעם  ָלבֹוא  ְמַמֲהִרים  ֵהם  ִמֵּמיָלא 
ְוַהּתֹוָצָאה: ְּכֶׁשֻּכָּלם ָּבִאים ַיַחד ַוַּדאי ֶׁשֵאין לֹו ְלַׁשֵּלם... 
ְוכֹה ָהַלְך ַהְּיהּוִדי ֶהָעִׁשיר ַההּוא, ָנבֹוְך ְּבֶעְׁשּתֹונֹוָתיו, 
ָאז  ֶׁשִּכֵהן  ָהִעיר  ְלַרב  ֶׁשִּיַּגׁש  ֶהְחִליט  ַּיֲעֶׂשה?  ַמה 
ֶאת  לֹו  ְוִגָּלה  ֶאְלָחָנן,  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְּבקֹוְבָנה, 
ַהּסֹוד ַהַּמר ְוַהִּנְמָהר. ַרִּבי ִיְצָחק ֶאְלָחָנן ְׁשָאלֹו, ַמה 
ִמן  ְלֵהָחֵלץ  ֶׁשּיּוַכל  ָּכֵעת  לֹו  ַהָּדרּוׁש  ַהְּסכּום  הּוא 
ֶאֶלף  ַוֲחִמָּׁשה  "ֶעְׂשִרים  ֶהָעִׁשיר:  לֹו  ָעָנה  ַהֵּמַצר. 
ְמאֹד.  ָּגדֹול  ְסכּום  ֶזה  ָהָיה  ָהֵהם  ּוַבָּיִמים  ֻרָּבִלים", 
ְוׁשּוב ְׁשָאלֹו ַרִּבי ִיְצָחק ֶאְלָחָנן, ּוְלַכָּמה ְזַמן הּוא ָזקּוק 
ִלְסכּום ָּכֶזה? ְּכלֹוַמר, ֶׁשִאם ַיִּׂשיג ַהְלָוָאה ָּכזֹו, ָמַתי 
ָעָנה  ַהחֹוב?  ֶאת  ְלַׁשֵּלם  ִּביָכְלּתֹו  ְיֵהא  חֹוֵׁשב  הּוא 
לֹו ֶהָעִׁשיר: "ִמְׁשַּתִים ַעד ָׁשֹלׁש ָׁשִנים". "טֹוב", ָעָנה 
לֹו ַרִּבי ִיְצָחק ֶאְלָחָנן, ֵלְך ְּבִׂשְמָחה ֱאכֹל ַלְחֶמָך, ֲאִני 
ַהְלָוָאה  ְלָך  ְלַהִּׂשיג  ְוֶאְׁשַּתֵּדל  ֶאְתַאֵּמץ  ה'  ְּבֶעְזַרת 

ָּכזֹו".
ְקָצת,  ִנְבַהל  ֵאֶּלה  ְּדָבִרים  ְּכָׁשְמעֹו  ַההּוא,  ַהּסֹוֵחר 
ָהַרב,  ֲאדֹוִני  ִלי  "ִיְסַלח  ֶאְלָחָנן:  ִיְצָחק  ְלַרִּבי  ְוָאַמר 
הּוא  ְוֶזה  ִמֶּזה,  ֵיַדע  ֹלא  ֶאָחד  ֶׁשַאף  ִהיא  ַּבָּקָׁשִתי 
סֹוִדי ְּבֶהְחֵלט!" ְוַעל ֶזה ָעָנה לֹו ַרִּבי ִיְצָחק ֶאְלָחָנן 
ְּבֶמֶתק ְׂשָפָתיו: "ַאל ִּתְדַאג! ַהָּדָבר ִיָּׁשֵאר ָטמּון ְוָגנּוז 

ֶאְצִלי". 
ּוֵמֲעִׁשיֵרי  ִמִּנְכְּבֵדי  ִליהּוִדי  ָּפָנה  ֶאְלָחָנן  ִיְצָחק  ַרִּבי 
ְנִדיִבים,  ִּפְתֵחי  ַעל  ְוִיְדּפֹק  ֵיֵלְך  ִאּתֹו  ֶׁשַּיַחד  קֹוְבָנה 
ְלַבְּקָׁשם ֶׁשִּיְּתנּו ַהְלָוָאה ִלְזַמן ָארְֹך, ּוְבַיַחד ֵהם ִסְּדרּו 
ְוֶאָחד.  ֶאָחד  ִמָּכל  ִיְדְרׁשּו  ַּכָּמה  ְוַהֲעָרָכה  ְרִׁשיָמה 
ַּכּמּוָבן ֶׁשַרִּבי ִיְצָחק ֶאְלָחָנן ֹלא ִּגָּלה ֶאת ַהּסֹוד ַּגם 
ְלֻׁשָּתפֹו ַּבֲעִׂשָּיה זֹו. ְוכֹה ָהְלכּו ַרִּבי ִיְצָחק ֶאְלָחָנן ִעם 

ַהִּנְכָּבד ּוְרִׁשיַמת ָהֲעִׁשיִרים ְּבָיָדם. 
ַאֲחֵרי ֶׁשִּבְּקרּו ְּכֶעְׂשִרים ִאיׁש ְוִהִּׂשיגּו ַּכָּמה ֶׁשִהִּׂשיגּו, 
ִנְקְלעּו ִליהּוִדי ָעִׁשיר ֻמְפָלג ְמאֹד. ְּכֶׁשִּנְכְנסּו ְלֵביתֹו 
ַהִּנְרֵאית  ָהֲעִׁשירּות  ֵמרֹב  ְמאֹד  ְׁשֵניֶהם  ִהְתַּפֲעלּו 

ְוַהֶּכֶסף  ַהָּזָהב  ְּכֵלי  ַהְמֻהָּדִרים,  ָהָרִהיִטים  ַּבַּבִית, 
ֶנְחָׁשב  ָהָיה  ֹלא  ְוַהָּלה  ְלַרֲאָוה,  ָּבֲארֹונֹות  ַהֻּמָּנִחים 
ְלֶבן ּתֹוָרה, ְוַגם ֹלא ָהָיה ֵמַהְמַהְּדִרים ְּבִמְצוֹות, ְוֹלא 
ָהָיה ְמֻקָּבל ְּכַנְדָבן ָּגדֹול, ּוְבָכל זֹאת, ְלאֹור ָהֲעִׁשירּות 
ְּתרּוָמה  ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ֶהְחִליטּו  ָׁשם,  ֶׁשָראּו  ָהַרָּבה 
ּוְנִחיצּות  ּגֶֹדל  ֶאת  ְלָפָניו  ִהִּציעּו  ְוֵהם  יֹוֵתר,  ְּגדֹוָלה 

ָהִעְנָין. 
ֶהָעִׁשיר ָּפָנה ְלַרִּבי ִיְצָחק ֶאְלָחָנן ּוְׁשָאלֹו: 

- ַּכָּמה ֶהֱעִריְך ֲאדֹוִני ֶׁשֶאֵּתן? 
ָעָנה לֹו ַרִּבי ִיְצָחק ֶאְלָחָנן:

-  ָמאַתִים ֻרָּבִלים. 
ָאַמר ֶהָעִׁשיר:

ָלַדַעת  ִּבְרצֹוִני  ֲאָבל  זֹו,  ְּתרּוָמה  ָלֵתת  מּוָכן  ֲאִני   -
ִּבְׁשִביל ִמי ֶזה.

ְּתׁשּוַבת ַרִּבי ִיְצָחק ָהְיָתה ַּתִּקיָפה ּוְברּוָרה:
- ֹלא! ָּדָבר ֶזה ֹלא! 

ָאַמר ֶהָעִׁשיר:
ֶזה  ִּבְתַנאי  ַרק  ֻרָּבִלים, אּוָלם  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ֶאֵּתן   -

ֶׁשֵאַדע ִּבְׁשִביל ִמי ֶזה. 
ְוׁשּוב ָהְיָתה ְּתׁשּוָבתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ֶאְלָחָנן:

- ֹלא ָוֹלא! 
ְלַׁשֵּדל  ְוִהְתִחיל  ַהַּמֲעָרָכה,  ֶאת  ָעַזב  ֹלא  ֶהָעִׁשיר 
ִיְצָחק ֶאְלָחָנן ֶׁשַּיְסִּכים ְלַגּלֹות לֹו ִמי הּוא  ַרִּבי  ֶאת 

ַהִּנְצָרְך, ְוָׁשַאל ָלַרב ַּכָּמה ֶּכֶסף ְּכָבר ִהִּׂשיג. 
- ְּבֵעֶרְך ַמֲחִצית ַהְּסכּום, ָהְיָתה ַהְּתׁשּוָבה.

ָאַמר לֹו ֶהָעִׁשיר:
- ִיְׁשַמע ֲאדֹוִני ָהַרב, ֲאִני מּוָכן ְלַהְׁשִלים לֹו ֶאת ָּכל 
ֲהָבָנִתי, ִקּבּוץ  ְלִפי  ָּכל ַהּטַֹרח.  ְוַיְחסְֹך ֶאת  ַהְּסכּום, 
ַהֶּכֶסף ֲהֵרי ֶזה ְמַיֵּגַע ְמאֹד, ְוַגם ֶזה ָּכרּוְך ִלְפָעִמים 
ֲאָבל  ֵמַהִּבּקּוִרים.  ָרצֹון  ְׂשִביעּות  ּוְבִאי  ְּבֶעְלּבֹונֹות 

רֹוֶצה ֲאִני ָלַדַעת ִּבְׁשִביל ִמי ֶזה! 
ָּכאן ִהְתִחיל ְלִהְתָעֵרב ַּגם ַהִּנְכָּבד ֶׁשִּלָּוה ֶאת ָהַרב 
ִּבְפֻעָּלתֹו זֹו, ְוָאַמר ָלַרב ֶׁשהּוא מּוָכן ָלֵצאת ַהחּוָצה 
ְוָהַרב ִיְמסֹר ֶאת ַהֵּׁשם ֶלָעִׁשיר ַהַּנְדָבן ַהֶּזה, ּוְכַדאי 
ְמאֹד ַהָּדָבר ַלְחסְֹך ְזַמן ִויִגיָעה ִלְדּפֹק ַעל ַהְּפָתִחים. 
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ִנְזּכֹר ִּכי ַהּיֹום חֹל ַהּמֹוֵעד, 

ְוֵאין עֹוִׂשים ְמָלאָכה 

ֶׁשֵאיָנּה ָּדָבר ָהָאֵבד 

אֹו צֶֹרְך ַהּמֹוֵעד!

יֹום ְׁשִליִׁשי י"ח ְּבִניָסן 
ג' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח

ָהַרב ְּבקֹול ַּפְסָקִני ִהְכִריז:
- ֹלא ָוֹלא! מּוָכן ֲאִני ְלַהְקִּדיׁש ֶאת ָּכל ּכִֹחי 
ּוִמְרִצי, ִטְרָחִתי ּוְזַמִּני ַהָּיָקר ִלי ְמאֹד, ְוֹלא 

ְלַגּלֹות ֶאת ַהֵּׁשם ְּבָכל ְמִחיר ֶׁשָּבעֹוָלם! 
ַהְּזַמן.  ַעל  ֲחָבל  ֶהָעִׁשיר,  ָאַמר  ֵּכן,  ִאם   -
ַרק  נֹוֵתן  ֵאיֶנִּני  ָאזּוז.  ֹלא  ֵמֶעְמָּדִתי  ֲאִני 

ְּכֶׁשֵאַדע ְּבַעד ָמה ֲאִני ּתֹוֵרם. 
ְּבִדְבֵרי  ֵמֶהָעִׁשיר  ִנְפְרדּו  ִלְוָיתֹו  ּוֶבן  ָהַרב 
ִּכְלֻעַּמת  ְוָהְלכּו  ִנימּוס,  ּוְבִבְרכֹות  ְּבָרָכה 

ֶׁשָּבאּו. 
ָרץ  ְוֶהָעִׁשיר  ָלֶלֶכת,  ִהְרִחיקּו  ֹלא  ֵהם 
ִיְצָחק  ְלַרִּבי  ּוִבְפִנָּיתֹו  ְלַהִּׂשיָגם,  ַאֲחֵריֶהם 

ֶאְלָחָנן ָאַמר לֹו ֶהָעִׁשיר:
ֵמָהַרב  ַּבָּקָׁשִתי  ָהַרב,  ֲאדֹוִני  ִלי  ִיְסַלח   -
ֶׁשַּיְקִציב ִלי ְזַמן ֶׁשאּוַכל ָלבֹוא ֵאָליו ּוְלַדֵּבר 
ְּבַאְרַּבע  ִּביִחידּות,  ּוַמָּמׁש  ִּביִחידּות,  ִעּמֹו 

ֵעיַנִים. 
ָיבֹוא  ְּבֵעיָניו  טֹוב  ֶׁשִאם  לֹו,  ָעָנה  ָהַרב 

ְּבָׁשָעה ֶעֶׂשר ַּבַּלְיָלה. 
ְּבֵבית  ֶהָעִׁשיר  הֹוִפיַע  ַהְמֻדֶּיֶקת  ַּבָּׁשָעה 

ָהַרב, ּוָפָנה ָלַרב:
ַּבּבֶֹקר  ַהּיֹום  ִּבְפִגיָׁשֵתנּו  ָהַרב,  ֲאדֹוִני   -
ַמֲעַלת  ֶׁשל  ֶׁשַהּסֹוִדּיֹות  ְוִהְרַּגְׁשִּתי  ָרִאיִתי 
ְּכבֹודֹו ִהיא ַמָּמׁש ְּכמֹו ַּכֶּסֶפת ֶׁשל ְּפָלָדה. 
ֶאֶלף  ָעָׂשר  ֲחִמָּׁשה  ָלֵתת  ָרִציִתי  ֲהלֹוא 
ָעַמד  ַוֲאדֹוִני  ָּכֶזה,  ֲעָנִקי  ְסכּום  ֻרָּבִלים, 
ְּבַדְעּתֹו ַהַּתִּקיָפה ֹלא ְלַגּלֹות ִלי ְּבַעד ִמי 
ֶאת  ֲאַנֵּצל  ְוָאַמְרִּתי,  ַהִּנְדֶרֶׁשת.  ַהְּתרּוָמה 
ַהִהְזַּדְּמנּות ַהּזֹאת, ַוֲאַגֶּלה ְלַמֲעַלת ְּכבֹודֹו 
ֶאת ַהּסֹוד ֶׁשִּלי: ַמָּצִבי הּוא ַמָּמׁש ְמַזְעֵזַע. 
ַמְחזֹור ַהְּכָסִפים ֶׁשל ִעְסֵקי ִמְסָחִרי ָּגדֹול 
ְמאֹד, ְוַהּכֹל ָּתלּוי ְּבֶרַגע ֶזה ַעל ְּבִליָמה. ָּכל 
ֶרַגע ָעלּול ַהּכֹל ְלִהְתמֹוֵטט, ְוַכּמּוָבן ֶׁשַאף 
ַהֲחרֶֹׁשת  ָּבֵּתי  ָּכל  ִמֶּזה.  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ֶאָחד 
ַהְלָואֹות,  ִלי  נֹוְתִנים  ְוַהּסֹוֲחִרים  ַהַּבְנִקים 
ֵיֵּלד  ַמה  יֹוֵדַע  ּוִמי  ְספּוִרים,  ַהָּיִמים  ֲאָבל 
יֹום. ָנחּוץ ִלי ְסכּום ָּגדֹול ְּכַהְלָוָאה ְלֶמֶׁשְך 
ְׁשָנַתִים, ּוַבָּקָׁשִתי ִמַּמֲעַלת ְּכבֹודֹו ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ַהֲחׁשּוָבה  ֲעבֹוָדתֹו  ֶאת  ְּבַהְצָלָחה  ִיְגמֹר 
ְּבַעד אֹותֹו ְּגִביר ַאְלמֹוִני, ֶׁשַּיֲעֶׂשה זֹאת ַּגם 

ְלַמֲעִני...
ָהַרב ִהְבִטיַח לֹו, ְוֵכן ָעָׂשה.

ְוָכל ָהִעְנָין ַהֶּזה ָהָיה ִנְׁשָמר ְּבסֹוֵדי סֹודֹות, 
זֹאת  ִסֵּפר  ַעְצמֹו  ָעִׁשיר  ֶׁשאֹותֹו  לּוֵלי 

ִּבְׁשַעת ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִיְצָחק ֶאְלָחָנן.
ֶהָעִׁשיר  ְּפִגיַׁשת  ְלָמֳחַרת  ִּכי  ּוְמַסְּפִרים, 
ַהֵּׁשִני ִעם ָהַרב, ִהִּגיַע אֹותֹו ִנְכָּבד ֶׁשִּלָּוה 
ֶאת ָהַרב ֶלֱאסֹף ְּכָסִפים ַּבֲעבּור ֶהָעִׁשיר 
ָעִׁשיר  אֹותֹו  ִּדֵּבר  ַמה  ְוָׁשַאל:  ָהִראׁשֹון, 
ֶאת  ְלַבּסֹוף  ָנַתן  ַהִאם  ֶאֶמׁש?  ָהַרב  ִעם 
ִאי  ָעָנהּו:  ְוָהַרב  ָעָליו?  ֶׁשִּדֵּבר  ַהְּסכּום 

ֶאְפָׁשר ְלַגּלֹות ַּגם ֶאת ַהּסֹוד ַהֶּזה...
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ִּפַּצְחֶּתם? ֵאיזֹו ֲהָנָאה!
ִהְתַקְּׁשרּו ְלַקו ְוָנִקי ַּבֲחרּו ִּבְׁשלּוָחה-7 ִּפּצּוִחים

ַהִּקיׁשּו ֶאת ִמְסַּפר ָהֱאגֹוז ֶׁשל ִחיָדה זֹו 
ַּפֲעלּו ַעל ִּפי ַההֹוָראֹות ְוַקְּבלּו 50 ְנֻקּדֹות נֹוָספֹות!

אגוז 
מס' 5

ּוְבאֹוָתּה  ִּכּוּון  ְּבאֹותֹו  ֶׁשִּלְפֵניֶכם,  ַהַּתְבִנּיֹות  ֶאת  ַּבִּתְפֹזֶרת  ִמְצאּו 
ַמְתֹּכֶנת ֶׁשל ְצָבִעים.

ְלִמִּלים  ֶׁשְּמָצאֶתם  ַהַּתְבִנּיֹות  ַעל  ַהּמֹוִפיעֹות  ַהִּמִּלים  ֶאת  ָצְרפּו 
ֻמָּכרֹות ִמֵּליל ַהֵּסֶדר!

ִּתְפֹזֶרת ֶׁשל ְצָבִעים

ְפזֹ  ֹיםעִֹּבֹ לֹצְֹתֹשֹ ר ֹתִּ

ִתְפֹזר   ִמְצאּו ְבִנּיֹות א  ת בַּ תַּ ִלְפֵניכ  ת הַּ ְתֹכנ   ּוְבאֹוָתּהן ִכּוּו ְבאֹותֹום, ש   ם.ְצָבִעיל ש  ת מַּ

ִמִלית א   פּוְר צָ  מֹוִפיעֹום הַּ ְבִנּיֹול עַּ ת הַּ תַּ ְמָצאת  ת הַּ  ר!ד  סֵ ל הַּ ִמֵלית ֻמָכרֹום ְלִמִלים ש 

 

 א ב ד ב ק א ד י ה ס א צ ד י
 ב ת א י צ י ב ל ט י ה ו ב ה
 כ ח ת ל כ ח ל ב כ ז ח י ה ח
 א צ ה י ו א י ח ש א ל כ מ ל
 ס י ל כ ו ע ס ו ת ח מ ב ר ב
 ד ב ק ר כ ד ג כ כ כ ש צ ב י
 א ה ע א ה ש י ה ז ת ו ב ה ה
 ח י ס ש צ ר ח ר י ל ב ג א ח
 ע ל ה ד י ג ר כ ד ס ח ל ה ג
 י ש ר ר ת ה ז ל ב א י ד ו ק
 א ר י ל י ח א ס ה ל א ה א ו
 ר צ ב ד ז ב ל פ ד ט צ ק ר י
 י ה ל ת ש ר ג ר ב י ה ו ת ה
 צ ז א ה ט ה ח ל ר ם י ר צ מ

לה: מָ רָ   קַּ
ְפזֹ  ֹיםעִֹּבֹ לֹצְֹתֹשֹ ר ֹתִּ

ִתְפֹזר   ִמְצאּו ְבִנּיֹות א  ת בַּ תַּ ִלְפֵניכ  ת הַּ ְתֹכנ   ּוְבאֹוָתּהן ִכּוּו ְבאֹותֹום, ש   ם.ְצָבִעיל ש  ת מַּ

ִמִלית א   פּוְר צָ  מֹוִפיעֹום הַּ ְבִנּיֹול עַּ ת הַּ תַּ ְמָצאת  ת הַּ  ר!ד  סֵ ל הַּ ִמֵלית ֻמָכרֹום ְלִמִלים ש 

 

 א ב ד ב ק א ד י ה ס א צ ד י
 ב ת א י צ י ב ל ט י ה ו ב ה
 כ ח ת ל כ ח ל ב כ ז ח י ה ח
 א צ ה י ו א י ח ש א ל כ מ ל
 ס י ל כ ו ע ס ו ת ח מ ב ר ב
 ד ב ק ר כ ד ג כ כ כ ש צ ב י
 א ה ע א ה ש י ה ז ת ו ב ה ה
 ח י ס ש צ ר ח ר י ל ב ג א ח
 ע ל ה ד י ג ר כ ד ס ח ל ה ג
 י ש ר ר ת ה ז ל ב א י ד ו ק
 א ר י ל י ח א ס ה ל א ה א ו
 ר צ ב ד ז ב ל פ ד ט צ ק ר י
 י ה ל ת ש ר ג ר ב י ה ו ת ה
 צ ז א ה ט ה ח ל ר ם י ר צ מ

לה: מָ רָ  ָרָמה: ַקל קַּ
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ִמְׂשַרד ַהְּבִריאּות

ְיִדיעֹות ְנחּוצֹות ְלֶרֶגל ַהַּמָּצב:

1.  ְמגּוִרים ְמֻׁשָּתִפים ִעם ַּבֲעֵלי ַחִּיים 
ְּבאֹותֹו ַּבִית ֲעלּוִלים ִלְגֹרם ְלַתְחלּוָאה, 

ִאי ְלָכְך ִמְׁשָּפחֹות ַהּׁשֹוהֹות ִעם 
ַּבֲהמֹוֵתיֶהם ַּבַּבִית ֶׁשָּלֶהם ְּכֵדי ְלַהִּציָלן 
ֵמַהַּמֵּגָפה ַהִּמְׁשּתֹוֶלֶלת ַּבחּוץ, ֲעֵליֶהן 

ָלֵצאת ִמן ַהַּבִית ֶלָחֵצר אֹו ִלְמֹצא ְמקֹום 
ְמגּוִרים ַאֵחר.

2.  ֵּכִלים אֹו ְּבָגִדים ְוַכּדֹוֶמה ֶׁשָּיְצאּו 
ֵמַהַּבִית ּבֹו ִנְמָצאֹות ַהְּבֵהמֹות, ֵיׁש 

ְלַחֵּטא אֹוָתם ֵהיֵטב ֶטֶרם ַהִׁשּּמּוׁש ָּבֶהם.

ִּפּקּוד ָהֹעֶרף

חֹוָבה ְלַכּסֹות ֶאת ָהַאף ְוַהֶּפה 
ְוֵכן ֶלֱאֹטם ֶאת ַחּלֹונֹות ַהַּבִית 

ִמְּפֵני ַהַחְיַדִּקים ֶׁשּנֹוְצרּו 
ְּכתֹוָצָאה ֵמַהְּפָגִרים ַהְּפזּוִרים 

ְּבַרֲחֵבי ַהְּמִדיָנה.

ִּתּוּוְך "ִּדיר ְוִדיָרה"

ָאנּו ִנְמָצא קֹוֶנה ְיהּוִדי ַלִּדיר/ֶרֶפת/ֻאְרָוה 

ּכֹוֵלל ַהְּבֵהמֹות, ְּכֵדי ְלַהִּציָלם ֵמַהַּמֵּגָפה. 

ַקֶּיֶמת ֶאְפָׁשרּות ַּגם ְלֻׁשָּתפּות.

ֵמַאַחר ֶׁשַהְּמִכירֹות ַהִפיְקִטיִבּיֹות ָסְפגּו 

ֶהְפֵסִדים ֻמְמָלץ ִלְמֹּכר ֶּדֶרְך ִמְׂשָרֵדנּו 

ָהָאִמין ְוַהָּוִתיק!

מֹוֵקד ִחּלּוץ ְוַהָּצָלה 

ְּדרּוִׁשים ְמַחְּלִצים!
ֵעֶקב מֹוָתם ַהִּפְתאֹוִמי ֶׁשל ַהְּבֵהמֹות, רֹוְכִבים ַרִּבים 

ִנְמֲחצּו ַלָּמֶות ַּתְחֵּתיֶהן ְוַהּמֹוֵקד ָזקּוק ְלִמְתַנְּדִבים 

ְלַמְּטרֹות ִחּלּוץ ְוִזהּוי ַהָּקְרָּבנֹות.

ֵאין ֹצֶרְך ְּבֶיַדע ֻמְקָּדם.
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חדר שיעורים
מדור תורני

יֹום ְרִביִעי י"ט ְּבִניָסן 
ד' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח

40

"ִמי יֹוֵדַע" ִנְכַנס ֶאָחד ֵמַרָּבֵני ָהִאְרּגּון ַלֲחַדר ַהִּׁשעּוִרים, "ֶאת 'ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע'"?
ְוֶצֱאָצֵאינּו" ִמָּכל ָהָאֶרץ ָּפְצחּו ַּבַּמְנִּגיָנה ֶׁשל ֵליל ַהֵּסֶדר: ֶאָחד ִמי  ַיְלֵדי "ֲאַנְחנּו 

יֹוֵדַע, ֶאָחד ֲאִני יֹוֵדַע, ֶאָחד ֱאֹלֵקינּו, ֱאֹלֵקינּו...
ֹלא ָלֶזה ִהְתַּכַּוְנִּתי, ָאַמר ָהַרב. ֵיׁש 'ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע' ֶׁשַהְּסַטְיְּפֵלר ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה 
ֵסֶדר  ַעל  ְמֻסָּדר  ְוהּוא  ָלַמד,  ָּבּה  נֹוַבהְרדֹוק  ִּביִׁשיַבת  ֶׁשָּלַמד  ִׁשיר  ָׁשר,  ָהָיה 
ַהִּמְׁשָניֹות: ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע, ֶאָחד ַהחֹוֵפר ּבֹור ִׁשיַח ּוְמָעָרה, ְׁשַנִים אֹוֲחִזים ְּבַטִּלית, 

ְׁשֹלָׁשה ֶׁשָאְכלּו ְּכֶאָחד, ַאְרָּבָעה ֲאבֹות ְנִזיִקין, ֲחִמָּׁשה ַּתִּמין ַוֲחִמָּׁשה מֹוֲעִדים...
ּוַמה ֵהם ַאְרָּבָעה ֲאבֹות ְנִזיִקין? הּוא ִהְפִסיק ְוָׁשַאל. ֶוֱאִליֶמֶלְך, ָהַאְׁשּדֹוִדי ִמְּסִניף 

ֶּבעְלז, ָקָרא ִמָּיד: ׁשֹור, ּבֹור ַמְבֶעה ְוֶהְבֵער.
ּוַמהּו ּבֹור? ָחַזר ָהַרב ְוָׁשַאל. ּבֹור הּוא ָּדָבר ָעֹמק ֶׁשחֹוְפִרים אֹותֹו ְוֶאְפָׁשר ִלֹּפל 

ּבֹו, ֵהִׁשיב ֱאִליֶמֶלְך.
ָנכֹון! ְוֵיׁש עֹוד ַּכָּמה – ָאַמר ָהַרב. עֹוד ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ִנְכָלִלים ִּבְכַלל ַהֶּנֶזק ַהִּנְקָרא 

'ּבֹור', ּוֵפֵרט:
א. ָאסּור ְלָאָדם ְלַהִּזיק ֶאת ֲחֵברֹו. ְוֹלא ַרק ֶׁשָאסּור הּוא ְלַהִּזיק אֹותֹו ְּבַעְצמֹו, 
ֶאָּלא ֶׁשָאסּור לֹו ֶׁשֵּיָעֶׂשה ֹזאת ַעל ְיֵדי ָממֹונֹו. ָּדָבר ֶזה ִנְקָרא 'ִנְזֵקי ָממֹון'. ְּכלֹוַמר, 
ָעָליו ִלְׁשֹמר ַעל ֲחָפָציו ּוְדָבָריו ֶׁשֹּלא ַיִּזיקּו ֲאֵחִרים. ְלָמָׁשל: ִאם ֵיׁש לֹו ֶּכֶלב, ָעָליו 
ְלָׁשְמרֹו ֶׁשֹּלא ִיְנֹׁשְך. ִאם ֵיׁש לֹו ַּתְרְנגֹוִלים, ָעָליו ְלָׁשְמָרם ֶׁשֹּלא ַיִּזיקּו ֶאת ַהְּׁשֵכִנים, 
'ׁשֹור'  ְלִנְזֵקי  ַׁשָּיכֹות  ֵאּלּו  ֻּדְגָמאֹות  ]ְׁשֵּתי  ֶׁשָּלֶהם.  ְּדָבִרים  ְיַלְכְלכּו  ֶׁשֹּלא  ְלָמָׁשל 

ּו'ַמְבֶעה' – ִמי זֹוֵכר ֶאת ַמֶּסֶכת ָּבָבא ַקָּמא?[
ב. ְּכמֹו ֵכן ָאסּור ְלָאָדם ַלֲעׂשֹות ּבֹורֹות ִּבְמקֹומֹות ֶׁשִּנְמָצִאים ֲאָנִׁשים ְוֵהם ֲעלּוִלים 

ִלְמֹעד ְלתֹוָכם ּוְלִהָּנֵזק.
ְלִהָּמַנע  ֵיׁש  ֶאָּלא  ַמָּמׁש,  ּבֹור  ַרק  ְוֹלא  ג. 
ִמַּלֲעׂשֹות ָּכל ַּתָּקָלה ֶׁשֲעלּוִלים ְלִהָּתֵקל ָּבּה 

ּוְלִהָּנֵזק. ]ָּכל ַּתָּקָלה ִנְקֵראת ְּבֵׁשם 'ּבֹור'[. 
ָלֵכן ָאסּור ְלַהְׁשִליְך ִלְרׁשּות ָהַרִּבים ְקִלּפֹות, 

ַנְילֹוִנים, ִׁשְבֵרי ֵּכִלים, ֲאָבִנים, ָחְמֵרי ְּבִנָּיה, 
ְוָכל ִמְכׁשֹול ֶהָעלּול ִלְגֹרם ֶנֶזק!

ִנְזֵקי ּבֹור



חדר דיונים
צוף התורה וחידון

צּוף ַהּתֹוָרה

ִחידֹון
יֹוִמי
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ִמי ַאְחַראי ִלְקִריַסת ָהאּוָלם?
ְּבֶאְמַצע  ְׂשָמחֹות  אּוַלם  ִרְצַּפת  ָקְרָסה  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ִלְפֵני 
ֲחֻתָּנה, ַוֲאָנִׁשים ָנְפלּו ֶאל ָהאּוָלם ֶׁשַּתְחָּתיו ]ֶׁשְּבֶדֶרְך ֵנס ָהָיה 
ֵריק ְוָכְך ִמְסַּפר ַהִּנְפָּגִעים ָהָיה ָקָטן יֹוֵתר[, ֵהם ֶנְחְּבלּו ְוִנּזֹוקּו. 
ְלַאַחר ִמֵּכן נֹוַדע ִּכי ָהאּוָלם ִנְבָנה ְּבִׁשיַטת ְּבִנָּיה ְּגרּוָעה, ַמה 

ֶּׁשָּגַרם ֶׁשַהְּקִפיצֹות ְּבֵעת ָהִרּקּוִדים מֹוְטטּו ֶאת ָהִרְצָּפה.
ָּברּור  ִנְׁשֲאלּו:  ֶזה,  ְלַמֲעֶׂשה  ֶׁשִּנְדְרׁשּו  ַהֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי 
הּוא  ִאם  ַהְּׁשֵאָלה  ָׁשַמִים;  ִמִּדין  ִיָּנֶקה  ֹלא  ָהאּוָלם  ֶׁשַּבַעל 
ַּגם ַחָּיב ְּבִדיֵני ָאָדם ְלַׁשֵּלם ֶאת ָּכל ִנְזֵקי ַהּנֹוְפִלים, אֹו ֶׁשָּמא 
ְיֵדי  ַעל  ְלַמֲעֶׂשה  ֶׁשִּנְגְרָמה  ִרְצָּפה  ִלְקִריַסת  ַאְחַראי  ֵאינֹו 
ָהרֹוְקִדים ּוְקִפיצֹוֵתיֶהם, ְּבעֹוד הּוא ֵאינֹו ֶאָּלא ַהּגֹוֵרם ִּבְלַבד.

ְמקֹורֹות:
שו"ת הרא"ש ְּכָלל פז סי' ו, 

ֻׁשְלָחן ָערּוְך ֹחֶׁשן ִמְׁשָּפט 
ִסיָמן שז ְסִעיף ג.

ְקִלּפֹות ְוַנְילֹוִנים 
ַהֻּמְׁשָלִכים ָּבְרחֹוב 

ֶנְחָׁשִבים ֶנֶזק ַהִּנְקָרא
1. 'ֵאׁש'
2. 'ׁשֹור'
3. 'ּבֹור'

"ִנְזֵקי ָממֹון" ֵּפרּוׁשֹו
1. ְּכֶׁשָּממֹונֹו ִהִּזיק

2. ְּכֶׁשָּממֹונֹו ֻהַּזק
3. ְּכֶׁשָּנַתן ָממֹון 

ְלִמיֶׁשהּו ְוִׁשֵּלם לֹו ְּכֵדי ֶׁשַּיִּזיק



חדר הספריה
סיפור יומי

מעשה שהיה

חיים החפץ 
חייו 
ופעלו

ְזִהירּות ֶׁשַהָּפָרה 
ֹלא ַּתִּזיק ֲאִפּלּו ְלּגֹוי

ְמַעט  ֵמָחִמיו  ִקֵּבל  ַחִּיים"  ֶה"ָחֵפץ 
ָממֹון ַעל ְמָנת ֶׁשַּיֲעֹסק ּבֹו ְלַפְרָנָסתֹו. 
ַמְרִּבים  ַהּסֹוֲחִרים  ִּכי  ֶׁשָרָאה  ֵמַאַחר 
ַלֲעֹסק  ֵסֵרב  ִמְסָחר,  ְּבִעְנְיֵני  ְלַרּמֹות 

ְּבָכְך, ְוַתַחת ֹזאת ֶהְחִליט ִלְרֹּכׁש ִּבְמַעט ֶּכֶסף ֶזה – ָּפָרה, ְּכֵדי ְּלִהְתַּפְרֵנס ֵמֲחָלָבּה. ַאְך, 
ָּכֵבד ָהָיה ִמֶּמּנּו ִּבְתִחָּלה ְלַהִּׂשיג ָּפָרה ְּבֶהְתֵאם ְלֶחְפצֹו: הּוא ִחֵּפׂש ָּפָרה ְמֻחֶּסֶרת ַקְרַנִים, 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַּתְחֹׁשק ַנְפָׁשּה ֵאי ַּפַעם ִלְנֹּגַח ָּפָרה ַאֶחֶרת אֹו ָאָדם; ְוִכי ֵּכיַצד ְיַגֵּדל ַמִּזיק? 

ְלַאַחר ִחּפּוִׂשים ְמֻמָּׁשִכים, ִהְצִליַח ְּבָכל ֹזאת ִלְקנֹות ָּפָרה ַּכֲאֶׁשר ִּבֵּקׁש. ְוָאז, הּוא ַעְצמֹו 
ָהָיה ַמְׁשִּגיַח ֵהיֵטב ִּכי ַּבַּלְיָלה ְּתֵהא ֶּדֶלת ָהֶרֶפת ְנעּוָלה ִּכְדָבֵעי. ּוְכֶׁשהֹוִציאּוָה ַלִּמְרֶעה, 

ִהְפִקיָדּה ַּתַחת ְׁשִמיָרה ְמֻעָּלה ְלַבל ְּתַבֵער ָחִליָלה ְּבָׂשֶדה ַאֵחר. 
ֵאַרע ּוְבָנְסעֹו ַּפַעם ִמֵּביתֹו, ָׁשַכח ְלַהְזִהיר ֶאת ְּבֵני ֵּביתֹו ִלְנֹעל ֵהיֵטב ֶאת ַהֶּדֶלת ְוִלְׁשֹמר 
ַעל ַהָּפָרה ְלַבל ִּתְגֹרם ֶהֵּזק ַלֲאֵחִרים. ִלְכֶׁשִּנְזַּכר, ָׁשַלח ָׁשִליַח ְמֻיָחד ִמן ַהֶּדֶרְך ְלַהְזִהיר 

ַעל ָּכְך. 
ִמְּלַבד ַהָּפָרה, ָהְיָתה לֹו ַּגם ֶחְלַקת ֲאָדָמה. ָהָיה ֶזה ֵחֶלק ֵמַהְּנדּוְנָיה ֶׁשֶהֱעִניק לֹו חֹוְתנֹו ר' 
ִׁשְמעֹון, ְוהּוא ַהִּמְגָרׁש ֶׁשָעָליו ִנְבְנָתה ְלַאַחר ְזַמן ְיִׁשיָבתֹו ַהְּגדֹוָלה ְוַהְמֻפְרֶסֶמת. ָהָיה ֶזה 
ֵמֵעין ַּגן ַהָּסמּוְך ְלֵבית ְמגּוָריו. ַּפַעם ִנְמְלכּו ְּבֵני ֵּביתֹו ְוָזְרעּו ָׁשם ְמָלְפפֹוִנים, ֶׁשִּמְמִכיָרָתם 
ָהיּו ֲעׂשּוִיים ְלַהְכִניס ְרָוִחים ִנָּכִרים. ִלְכֶׁשּנֹוַדע ַהָּדָבר ְלר' ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר, ִהְתַמְרֵמר ְמֹאד:
ֶׁשֲעֵליֶהם  ְמָלְפפֹוִנים  ַהּמֹוְכִרים  ַהְּיהּוִדים  ִיָּפְגעּו  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֲהלֹוא  ָטַען,  ֲהֵכיַצד?   -
ַּפְרָנָסָתם! ָאנּו ַעְצֵמנּו ֲהלֹוא ֵאיֶנּנּו ְזקּוִקים ְלָכְך, ֶׁשֲהלֹוא, ָּברּוְך ה', ֵיׁש ָלנּו ָּפָרה ַהּׁשֹוַפַעת 

ָחָלב ְלִמְחָיֵתנּו, ִנֵּמק ֶאת ַטֲעָנתֹו. 
ְּכֵדי ָּכְך ֶׁשֶּנֶאְלצּו  ִהְצִליַח, ַעד  ַהֶּזַרע ֹלא  ָיֶפה.  ָּדָבר, ַהְּמָלְפפֹוִנים ֹלא ָעלּו  ְּבסֹופֹו ֶׁשל 
ַלְחֹרׁש ֵמָחָדׁש ֶאת ַהָּגן ְוִלְזֹרַע ּבֹו ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה, ֶׁשַּדְוָקא ָעלּו ָיֶפה ְּבֹאֶפן יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל, 

ְור' ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ָהָיה ְׂשַבע ָרצֹון. 
ִּבְראֹותֹו ִּכי ַּפְרָנָסָתּה ֶׁשל ִמְׁשַּפְחּתֹו ְּכָבר ֻמְבַטַחת ְּבִמָּדה ְמֻסֶּיֶמת, ָהָיה עֹוֵזב ִמְּזַמן ִלְזַמן 
ֶאת ֵּביתֹו ְונֹוֵסַע ִלְלֹמד ִּבְפִריׁשּות ָּבֲעָירֹות ַהְּסמּוכֹות ְּכגֹון ַאְיִׁשיׁשֹוק ּוָוִׁשיִליׁשֹוק ְוַכּדֹוֶמה. 
ְּבָוִׁשיִליׁשֹוק, ָׁשַלח ַּפַעם ִמְכָּתב ִּביֵדי ָהֶעְגלֹוִנים ֶׁשָּנְסעּו ְליֹום ַהּׁשּוק ְּבַראִדין,  ִּבְׁשהּותֹו 
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ְלַבֵּקר  נֹוְסִעים  ָאנּו  ִאם  ַּגם 

ִלְמקֹומֹות  אֹו  ְקרֹוִבים 

ַהְּקִביעּות  ַעל  ִלְׁשמֹר  ֲאֵחִרים, 

ִיְתַקֵּים  ֶׁשֹּלא  ַהִּלּמּוד,  ֶׁשל  ַהּיֹוִמית 

יֹוַמִים  יֹום  ַּתַעְזֵבִני  'ִאם  ָחִליָלה  ָּבנּו 

ֶאֶעְזֶבּךָ'!

יֹום ְרִביִעי י"ט ְּבִניָסן 
ד' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח ּוִבְּקָׁשם ְלֵהיִטיב ִעּמֹו ְוִלְמֹסר 

ֶאת ַהִּמְכָּתב ְלַיד ִאְׁשּתֹו ֵּתֶכף 
ִעם ּבֹוָאם ָׁשָּמה, ַיַען, ִהְדִּגיׁש, 
ִּכי ַהִּמְכָּתב הּוא ָחׁשּוב ְמֹאד. 
ָסְברּו ָהֶעְגלֹוִנים ִּכי ֵאין ֹזאת 
ֶאָּלא ֶׁשַהִּמְכָּתב ֵמִכיל סֹודֹות 
ִמְסָחִרִּיים ֲחׁשּוִבים, ְוֹלא ָיְכלּו 
ְלִהְתַאֵּפק ִמְּלַגּלֹוָתם, ְלִפיָכְך 
ָעׂשּו ַמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ֹלא ֵיָעֶׂשה 
ְּכֵדי  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ּוָפְתחּו 
ִלְקֹרא ּבֹו. ַאְך, ַמה ִּנְׁשּתֹוְממּו 
ַהֹּכל  ְּבַסְך  ִּכי  ִּבְראֹוָתם 
ִנְכַּתב ּבֹו ַרק ַּכְּדָבִרים ַהָּללּו: 
ַלָּפָרה  ֵהם  ּוְבָעִלים  ִּבְהיֹות 
ְלִפיָכְך  ְלַמֲעֶׂשיָה,  ְוַאֲחָרִאים 
ְלהֹוִציָאּה  ְמֹאד ֶׁשֹּלא  ִּתָּזֵהר 
ֵמַאַחר  ַהּׁשּוק,  ְּביֹום  ַהחּוָצה 
ֲעָגלֹות  ַהְרֵּבה  ָאז  ְועֹוְברֹות 
ֲעלּוָלה  ֵמֶהן  ָנְכִרים,  ֶׁשל 
ַהְּבֵהָמה ַלְחֹטף ְמַעט ַׁשַחת, 
ּוֶבן ֹנַח ]-ּגֹוי[ ֲהֵרי ֵאיֶנּנּו מֹוֵחל 
ַּגם ַעל ָּפחֹות ִמְּׁשֵוה ְּפרּוָטה, 

ַוֲהֵרי ֶזה ֵאפֹוא ֶּגֶזל... 
ֹמֶׁשה  ַרִּבי  ִסֵּפר  ֶזה  ִסּפּור 
ֶׁשל  ַּתְלִמידֹו  ָיָׁשר,  ֵמִאיר 

ֶהָחֵפץ ַחִּיים.
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ִמְצאּו ֲעָׂשָרה ְּפִתיִתים ִמְסַּתְּתִרים ְּבַעּמּוד ֶזה!
ַהְּפִתיִתים מּוָנִחים ְּבִכּוּוִנים ׁשֹוִנים ּוִבְצָבִעים ׁשֹוִנים.

ִׂשימּו ֵלב  - ֹלא ְלִהְתַּבְלֵּבל!!!

ְּפִתיִתים ִמְסַּתְּתִרים
 בס"ד

 פתיתים מסתתרים
 מצאו עשרה פתיתים מסתתרים בעמוד זה!

 הפתיתים מונחים בכיוונים שונים ובצבעים שונים.

 קלרמה: 

 בס"ד

 פתיתים מסתתרים
 מצאו עשרה פתיתים מסתתרים בעמוד זה!

 הפתיתים מונחים בכיוונים שונים ובצבעים שונים.

 קלרמה: 

ָרָמה: ַקל

ִּפַּצְחֶּתם? ֵאיזֹו ֲהָנָאה!
ִהְתַקְּׁשרּו ְלַקו ְוָנִקי ַּבֲחרּו ִּבְׁשלּוָחה-7 ִּפּצּוִחים

ַהִּקיׁשּו ֶאת ִמְסַּפר ָהֱאגֹוז ֶׁשל ִחיָדה זֹו 
ַּפֲעלּו ַעל ִּפי ַההֹוָראֹות ְוַקְּבלּו 50 ְנֻקּדֹות נֹוָספֹות!
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ִלְׁשַּכת ָהַאְרמֹון               ֵּבית ַהָּנִׂשיא

ְּפָרס ְואֹות הֹוָקָרה ִמְּנִׂשיא ַהְּמִדיָנה 
ִיָּנְתנּו ְלמֹוֵצא ֻנְסַחת ִרּפּוי ַלְּׁשִחין. 

ַעל ַהּמֹוֵצא ַלֲעֹמד ַּבְּתָנִאים ַהָּבִאים:

1. ֻנְסָחה ַהְמַרֵּפאת ְלָפחֹות 3 ִמּתֹוְך 
24 ִמיֵני ַהְּׁשִחין ַהִּמְׁשּתֹוְלִלים 

ָּבָאֶרץ.
2. ֵיׁש ְלַהִּגיׁש ֶאת ַהֻּנְסָחה ּתֹוְך 

ָׁשבּוַע ָיִמים.

ִאּגּוד ָּבֵּתי ַהִּמְרַקַחת

הֹוָדָעה ְנחּוָצה ַלִּצּבּור

ֵאין ִּבְרׁשּוֵתנּו ׁשּום ְמָׁשחֹות, ַסֵּמי 
ְרפּוָאה ְוִׁשּקּוִיים ֲאֶׁשר יּוְכלּו ְלָהִסיר 

ֶאת ַהְּנָגִעים ַהָּקִׁשים.
ִאי ְלָכְך ָנא ֹלא ִלְפנֹות ָלרֹוְקִחים 

ְּבִעְנָין ֶזה!

ְּבִתְקָוה ַלֲהָבָנה ְוִאְּתֶכם ַהְּסִליָחה

ִמְׂשַרד ַהְּבִריאּות 

ְּבִעְּקבֹות ּתֹוַפַעת ַהְּפָצִעים ַהֻּמְגָלִתִּיים ֵיׁש 
ִלְׁשֹמר ַעל ַהְּכָלִלים ַהָּבִאים:

1. ֵאין ָלַגַעת ָּבֶהם אֹו ְלָגֵרד אֹוָתם.
2. ֵאין ִלְׁשֹטף אֹוָתם ְּבַמִים.

3. ֵאין ְלָמְׁשָחם ְּבׁשּום ִמְׁשָחה ֶׁשִהיא.

ְּפֻעּלֹות ֵאּלּו ּגֹוְרמֹות ְלַהְחָמַרת ַהַּמָּצב 
ּוְלַהְגָּבַרת ַהְּכֵאב!

ִמְׁשַמר ַהחֹוף 

ַאְזָהָרה:
ֵמַאַחר ֶׁשָהַרֲחָצה ְּבֵמי ַהִּנילּוס ַמִּזיָקה 

ְלגּוף ָנגּוַע,
 ַהְמֻעְנָין ְלִהָּכֵנס ַלַּמִים עֹוֶׂשה ֹזאת ַעל 

ַּדַעת ַעְצמֹו ּוְבַאְחָריּותֹו!
ֲהֵרינּו ְלַהְזִּכיְרֶכם ִּכי ֵׁשרּות ַהַּמִּציִלים 

ֻהְפַסק ֵמָאז ַמֵּגַפת ַהָּדם.

ִמְתַנְּצִלים ַעל ִאי ַהּנֹוחּות ַהְּזַמִּנית
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יֹום ֲחִמיִׁשי כ' ְּבִניָסן 
ה' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח
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ֵמִאיר ַהַּמְזִּכיר ִנְכַנס ַלֲחַדר ַהִּׁשעּוִרים ְּכֶׁשִחּיּוְך ַעל ְׂשָפָתיו, ְוִסֵּפר ְלַיְלֵדי "ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו" 
ַהּיֹוְׁשִבים ָסִביב ַלֻּׁשְלָחן: "ֶאְתמֹול ַּבַּלְיָלה, ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ָּפִניִתי ִליֹׁשן, ַהֶּטֶלפֹון ִצְלֵצל. ִמי 
ְוָׁשַמְעִּתי קֹול  ִמָּיד,  ֵהַרְמִּתי  ְּבָכזֹו ָׁשָעה? ָחַׁשְבִּתי.  ְוֶצֱאָצֵאינּו  'ֲאַנְחנּו  ְלַמְזִּכיר  ִמְתַקֵּׁשר 

ָּבהּול ׁשֹוֵאל: ִמְׁשַּפַחת ֹּכֵהן? ֵהַׁשְבִּתי ִּבְׁשִליָלה, ְוַהָּלה ָאַמר: ְסִליָחה, ָׁשלֹום, ְוִנֵּתק". 
ַיֲעֹקב, ִמְּסִניף 'ַנֲחַלת יֹוֵסף' ָּבֳאָפִקים, ִנְזַּכר ְּבִסּפּור ֶׁשָּׁשַמע ַּבְּדָרָׁשה ְּבֵליל ַׁשָּבת ֵמָהַרב. 
ָהַרב ִסֵּפר ַעל ָאָדם ֶׁשָהָיה ָצִריְך ְלַבֵּקׁש ֵמֲחֵברֹו ְסִליָחה ַעל ַמֶּׁשהּו ֹלא טֹוב ֶׁשָעָׂשה לֹו, 
ּוְלִפי ֶׁשִהְתַּבֵּיׁש ַלֲעׂשֹות ֹזאת ָׁשַאל ֶאת ָהַרב ַהִאם הּוא ָצִריְך ְלָפֵרט ַעל ַמה הּוא ְמַבֵּקׁש 
ִמְׁשַּפַחת  ְוָׁשַאל:  ָאָדם,  ְלאֹותֹו  ִהְתַקֵּׁשר  הּוא  ְוָאז  ֹצֶרְך,  ֶׁשֵאין  לֹו  ָאַמר  ָהַרב  ְסִליָחה. 
ַּכּמּוָבן  ְוִנֵּתק...  ְסִליָחה,  ְסִליָחה  ָאה,  ָאַמר:  'ֹלא',  ָעָנה  ַהָּלה  ְוַכֲאֶׁשר  ְּגִריְנֶפְלְדְׁשֵטיין? 

ֶׁשְּסִליָחה ָּכזֹו ִהיא 'חּוָכא ְוִאיְטלּוָלא' ]ְצחֹוק ְוֵלָצנּות[ ְוֵאיָנּה מֹוִעיָלה.
ֲאָבל  ֵמַהֵּׁשָנה,  אֹותו  ֶׁשֵהִעיר  ְיהּוִדי  אֹותֹו  ֶאת  ְזכּות  ְלַכף  ָלדּון  ָצִריְך  ִּכי  ָאַמר  ֵמִאיר 
ָצִריְך ִלְלֹמד ֶׁשְּכֶׁשִּמְתַקְּׁשִרים ְּבָׁשעֹות ֹלא ְרִגילֹות, ִלְבֹּדק ֵהיֵטב ֶאת ַהִּמְסָּפר ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
ִלְטעֹות ְוִלְגֹרם ְלַכָּמה ְוַכָּמה ְּדָבִרים ָרִעים: ַהָּדָבר ָעלּול ְלָהִעיר ִמיֶׁשהּו ֵמַהֵּׁשָנה, ַוֲהֵרי 
ֶזה ֶּגֶזל ֵׁשָנה ]ְוֵיׁש ֲאָנִׁשים ְמֻבָּגִרים ֶׁשַאֲחֵרי ֶׁשִהְתעֹוְררּו ְּכָבר ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלֵהָרֵדם![, ְוֵכן 
ַהֶּטֶלפֹון ַּבָּׁשָעה ַהֲחִריָגה ָעלּול ְלַהְבִהיל ֲאָנִׁשים ְלִחָּנם, ֶׁשָּמא ָקָרה ַּבִּמְׁשָּפָחה ַמֶּׁשהּו 

נֹוָרא. 
א. ַהַּמְפִריַע ֶאת ֲחֵברֹו ִמְּׁשָנתֹו, ּכֹוֵתב ַּבַעל ַה'ֶּקֶרן ְלָדִוד' ]ִמְּגדֹוֵלי ַרָּבֵני  הּוְנַגְרָיה[, עֹוֵבר 
ַעל ַהָּלאו 'ְוֹלא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו' ֶׁשֶּנֱאַמר ַעל ַהְמַצֵער ֶאת ֲחֵברֹו, ּוְמַבֵּטל ִמְצַות 

'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך'.
ַהְמֻקָּבלֹות  ַּבָּׁשעֹות  ַמְרִעיׁש,  ָּדָבר  ְוָכל  ַרְמקֹול  ְלַהְפִעיל  ֶׁשֹּלא  ְלִהָּזֵהר  ֵיׁש  ֵּכן  ַעל  ב. 

ִּכְׁשעֹות ֵׁשָנה.
ַהְיֵׁשִנים  ַּכֲאֶׁשר  ֵׁשָנה,  ִּכְׁשעֹות  ַהְמֻקָּבלֹות  ַּבָּׁשעֹות  ַּבֶּדֶלת,  ִלְדֹּפק  אֹו  ְלַצְלֵצל  ֵאין  ג. 

ֲעלּוִלים ְלִהְתעֹוֵרר.
ד. ַּכֲאֶׁשר ָאָדם עֹוֶׂשה ִמְנָין ְּבֵביתֹו ְּבָׁשָעה 

ֻמְקֶּדֶמת אֹו ְמֻאֶחֶרת, ְוֵכן ַּכֲאֶׁשר הּוא עֹוֶׂשה 
ִּבְׁשעֹות  ְּבָרכֹות'[  'ֶׁשַבע  ]ְלָמָׁשל  ִׂשְמָחה 

ַהְּמנּוָחה, 
ְוַעל ְיֵדי ָּכְך ִנְגָרם ַרַעׁש, חֹוָבה ִלְסֹּגר ֶאת ַהַחּלֹונֹות 

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַהְפִריַע ַלְּׁשֵכִנים.

ֶּגֶזל ֵׁשָנה



חדר דיונים
צוף התורה וחידון

צּוף ַהּתֹוָרה

ִחידֹון
יֹוִמי
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ְלָהִעיר ֶאת ַאָּבא ְלִקּדּוׁש ְלָבָנה
ַאָּבא ָהַלְך ִליֹׁשן ַאַחר יֹום ָאֹרְך ּוְמַעֵּיף. ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת 

ְמֻכָּסה  ְוֵאיָנּה  זֹוַרַחת  ַהְּלָבָנה  ִּכי  ְוָרָאה  ַיְעְנִקי  ִהְתעֹוֵרר 

ֹלא  ָּבֶהם  ְרצּוִפים  ְׁשבּוַעִים  ַאַחר  ֶזה  ָהָיה  ַּבֲעָנִנים. 

ַהּיֹום  ְלָבָנה.  ִקּדּוׁש  ַלֲעׂשֹות  ָהָיה  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  ִנְרֲאָתה, 

ַהִהְזַּדְּמנּות.  ָּבָאה   – ְוִהֵּנה  ָהַאֲחרֹון,  ַהּיֹום  ֵאפֹוא  הּוא 

ַהִאם ָיִעיר ֶאת ַאָּבא? אֹו, ֶׁשָּמא, ֵּכיָון ֶׁשהּוא ָיֵׁשן, הּוא 

ָאנּוס ּוָפטּור?

ְמקֹורֹות: ֵסֶפר ֲחִסיִדים סי' שלז, 
ַחֵּיי ָאָדם ְּכָלל סז ְסִעיף יא, 

ָערּוְך ַהֻּׁשְלָחן יֹוֶרה ֵּדָעה
 ִסיָמן רמ ְסִעיף מ.

ַלֲעׂשֹות ִׂשְמָחה 
ִּבְׁשעֹות ַהְּמנּוָחה

1. ֻמָּתר
2. ָאסּור

3. ֻמָּתר ַאְך ִיְסּגֹר ֶאת ַהַחּלֹונֹות 
ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלַהְפִריַע ַלְּׁשֵכִנים

ַהַּמְפִריַע ַלֲחֵברֹו ִליׁשֹן, 
עֹוֵבר ַעל
1. ֹלא ִתְגזֹל

2. ֹלא תֹונּו ִאיׁש ֶאת 
ֲעִמיתֹו

3. ִלְפֵני ִעֵּור ֹלא ִתֵּתן ִמְכׁשֹול



חדר הספריה
סיפור יומי

מעשה שהיה
ר' לייב 

מוילקומיר

ֹלא ְלָהִעיר ָאָדם ָיֵׁשן!
ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול ַרִּבי ַיֲעֹקב ִיְצָחק רּוֶדְרַמן 
ָלַמד  ָּבְלִטימֹור,  ְיִׁשיַבת  ֹראׁש  זצ"ל 
ִּבְׁשָעתֹו ִּביִׁשיַבת ְסַלּבֹוְדָקא. יֹום ֶאָחד 
ַּבֻּסְגָיא.  ֲעֻמָּקה  ְּבֻקְׁשָיא  ִהְתַחֵּבט 
ֶׁשַּבֲחבּוָרה,  ָהֲאָריֹות  ַּבֲחֵבָריו  נֹוַעץ 

ֶהְחִליטּו  ְּתׁשּוָבה.  ָמְצאּו  ְוֹלא  ָקִמיֶנְצִקי,  ַיֲעֹקב  ְוַרִּבי  קֹוְטֶלר  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ַהְּגאֹוִנים  ָמָרָנן 
ִלְׁשֹאל ֶאת ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵליּב ִמִּויְלקֹוִמיר. 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ֵליּב – ִמִּזְקֵני ְּגאֹוֵני ּדֹור ֵּדָעה ָהָיה. חֹוְתנֹו ֶׁשל ָמָרן ָהַרב ִמּפֹוִניֶבז' זצוק"ל. 
ָׁשִנים ַרּבֹות ִּכֵהן ְּבַרָּבנּות ָהִעיר ִויְלקֹוִמיר, ְלֵעת ִזְקנּותֹו ָּפַרׁש ִמן ָהַרָּבנּות ְוָעַבר ָלִעיר 
קֹוְבָנה ְּכֵדי ִלְׁשֹקד ַעל ַהּתֹוָרה ְלֹלא ַהְפָרעֹות. ְלָׁשם ָּפָנה ַרִּבי ַיֲעֹקב ִיְצָחק. הּוא ָחָצה 
ֶאת ַהֶּגֶׁשר ַהַּמְפִריד ֵּבין ְסַלּבֹוְדָקא ְלקֹוְבָנא, ִהִּגיַע ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ֵליּב ּוָפַרׂש ְלָפָניו ֶאת 

ַהֻּקְׁשָיא. 
ָׁשַמע ַרִּבי ֵליּב ֶאת ַהֻּקְׁשָיא, הֹוִציא ֶאת ַהְּגָמָרא, ִהְתַעֵּמק ְונֹוַכח ָלַדַעת ֶׁשַהֻּקְׁשָיא ֲחָזָקה 
ַּכַּבְרֶזל. ָּבַחן ְּדָרִכים ׁשֹונֹות ְלָתֵרץ, ּוִבְּטָלן. ַּבּסֹוף ָקם, ִלָּוה ֶאת ַהָּבחּור ְוִהְזִהיר אֹותֹו ִמְּפֵני 

ַהְּפָחִתים ֶׁשַּבְדָרִכים, ְלַבל ִיָּכֵׁשל ָּבֶהם ְּבִאיׁשֹון ַלִיל. 
ַרִּבי ַיֲעֹקב ִיְצָחק ָׁשב ְלַאְכַסְנָיתֹו ְוָעָלה ַעל ְיצּועֹו. 

ֵליּב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ְוִהֵּנה הּוא רֹוֶאה ֶאת  ֵעיָניו,  ִיְצָחק, ּפֹוֵתַח ֶאת  ַיֲעֹקב  ַרִּבי  ַּבֹּבֶקר ֵנעֹור 
ְּבַחְדרֹו עֹוֵמד ְוִנָּצב ָעָליו... ַהָּגאֹון ֶּבן ַהְּׁשמֹוִנים ָוֵׁשׁש עֹוֵמד ּוַמְמִּתין לֹו! 

ִנְרַעׁש ָקם ִמִּמָּטתֹו ּוִמֵהר ִלֹּטל ָיָדיו. 
- ְלֵׁשם ָמה ָהַרב ִהְטִריַח ַעְצמֹו ְלָכאן? ָׁשַאל ִּבְמלֹוא ַהָּכבֹוד. 
- ֲהֵריִני ַמְמִּתין ֶׁשִּתְתעֹוֵרר, ֵהִׁשיב ַהָּגאֹון ִּבְמִתינּות, ְוִהְמִׁשיְך: 

- ֶאֶמׁש ְלַאַחר ֶׁשָהַלְכָּת ִמֵּביִתי, ַׁשְבִּתי ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבֻּקְׁשָיא ֶׁשִהְקֵׁשיָת ְוָעָלה ְּבָיִדי ְלַהִּגיַע 
ִאם  ָּכאן.  ֲאִני  ְוִהֵּנה  ָלן,  ַאָּתה  ֵהיָכן  ֵּבַרְרִּתי  ַלְיִׁשיָבה,  ְּפָעַמי  ַׂשְמִּתי  ִמָּיד  ַהָּנכֹון.  ַלֵּתרּוץ 

ְּתָבֵרְך ִּבְרַּכת ַהּתֹוָרה, ֶאְפֹרׂש ְלָפֶניָך ֶאת ַהֵּתרּוץ. 
- ֵמִבין ֲאִני ֶׁשָהַרב ִנְמָצא ָּכאן ְּכָבר ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות, ְוָלָּמה ֹלא ֱהִעיַרִני? ָׁשַאל ַהָּבחּור. 

ַהָּגאֹון ַהָּיִׁשיׁש ִהְתַחְלֵחל ְוֵהִׁשיב:
-  ַמה ֶּזה ָעָלה ְּבַדְעְּתָך? ֲהֵרי ֶזה ֶּגֶזל ֵׁשָנה! ִּתְהֶיה זֹו ִמְצַות ַּתְלמּוד 

ּתֹוָרה ַהָּבָאה ַּבֲעֵבָרה ִאם ָהִייִתי ְמִעיְרָך...

 

 

 

 

 הידעת???

  !!!איסור יציאה מחוץ לתחום, הוא גם ביום טוב, ולא רק בשבת  
 ]שו"ע סי' תט"ז ס"ה[

  צריך להניח , ]כמו שביעי של פסח השנה[סמוך לשבת  חלכשיום טוב
 אףאת העירוב תחומין במקום שהוא יכול להגיע אליו ביום הראשון, 

 [ג]שו"ע סי' תט"ז ס" !!!הולך מחוץ לתחום רק ביום השניאם הוא 

 שבת 'ערבתם' הוועד לעניני תחום
 שליט"א הוראהבהכוונת גדולי ה
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ְלהֹוִציא ִמן ַהְּבָגִדים ֶאת ַהֻּמְקֶצה 
ֶׁשִהַּנְחנּו ָּבֶהם ִּביֵמי חֹל ַהּמֹוֵעד, 
ִאם ָאנּו לֹוְבִׁשים אֹוָתם ַּגם ֶּבָחג!

ִלְזּכֹר ְלָהִכין ֵערּוֵבי ַּתְבִׁשיִלין!

יֹום ֲחִמיִׁשי כ' ְּבִניָסן ה' ְּדֹחל ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח

הידעת???
 איסור יציאה מחוץ לתחום, הוא 	 

גם ביום טוב, ולא רק בשבת!!! 
]שו"ע סי' תט"ז ס"ה[

לשבת 	  סמוך  חל  טוב  כשיום 
]כמו שביעי של פסח השנה[, 
צריך להניח את העירוב תחומין 
במקום שהוא יכול להגיע אליו 
ביום הראשון, אף אם הוא הולך 
מחוץ לתחום רק ביום השני!!! 

]שו"ע סי' תט"ז ס"ג[

'
ערבתם' הוועד לעניני תחום שבת
בהכוונת גדולי ההוראה שליט"א
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 אףאת העירוב תחומין במקום שהוא יכול להגיע אליו ביום הראשון, 
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ִּפַּצְחֶּתם? ֵאיזֹו ֲהָנָאה!
ִהְתַקְּׁשרּו ְלַקו ְוָנִקי ַּבֲחרּו ִּבְׁשלּוָחה-7 ִּפּצּוִחים

ַהִּקיׁשּו ֶאת ִמְסַּפר ָהֱאגֹוז ֶׁשל ִחיָדה זֹו 
ַּפֲעלּו ַעל ִּפי ַההֹוָראֹות ְוַקְּבלּו 50 ְנֻקּדֹות נֹוָספֹות!

ְׁשַמְעָיה ִקֵּבל ֵמָאִביו ַמֲעָטָפה ּוְבתֹוָכּה ְׁשֵני ְׁשָקִפים ִצְבעֹוִנִּיים. ִעְזרּו 
ִלְׁשַמְעָיה ְלַפְעֵנַח ַמה ָּצפּון ַּבְּׁשָקִפים!

"ָהִניחּו" ֶאת ֶׁשֶקף ָהאֹוִתּיֹות ַעל ַּגֵּבי ֶׁשֶקף ַהִּמְׁשְּבצֹות, ִּבְדקּו ַמֶהן 
ָהאֹוִתּיֹות ַהּבֹוְלטֹות ְוָצְרפּו אֹוָתן ְלֹצֶפן ִמִּלים! 

ָצפּון

 בס"ד

 ןָצפּו

י   ַמעְׁ ִביל ִקב  ה שְׁ א  פ  ו מ  ה ַמֲעט 
תֹוכ ּה נ   ּובְׁ ִפיי שְׁ ק  עֹוִנִיים שְׁ ם. ִצבְׁ

רּו י   ִעזְׁ ַמעְׁ נ חַ ה ִלשְׁ ַפעְׁ פּוה מַ  לְׁ ן צ 
ִפי ק   ם!ַבשְׁ

ִניחּו" ק  ת א  " ה  אֹוִתיֹוף ש  י ַגב  ל עַ ת ה 
ק   צֹוף ש  בְׁ קּות, ַהִמשְׁ ן ַמה   ִבדְׁ

אֹוִתיֹו טֹות ה  פּות ַהבֹולְׁ רְׁ צ  ן אֹות   וְׁ
ֹצפ    ם! ִמִלין לְׁ

דֹ ם רֹוִצי ת  ם אִ ק ִלבְׁ ַדקְׁ סּום? צְׁ נְׁ  ִהכ 
ס   מ  ל  לּוח  ר ַלט  ַהִקישּוה ??? ִלשְׁ ת א   וְׁ

פַ  ַבֹצפ  ם ַהִמִליר ִמסְׁ  ן.ש 

פצחת את  – 12)אם מקישים 
 הצופן בהצלחה, יפה מאד!

 טעות, נסו שנית.( –מספר אחר 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 ב ס ש ל כ מ ב ט
 נ ל ר ג ו ד ע כ
 ר ו ד ו ר א ש י
 ם ב ק ש י צ ו ח
 ב י ם ד ב א מ ה
 ת ו א ת ר ש ל א
 ת י ר ת ס א ג ל
 ש ו מ א צ ר פ ע
 ו ל ש י א ל כ י
 ז ר א ו ב ה א ק
 ל א ו ג צ ד י נ
 ם י ר פ צ מ מ ש
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ָרָמה: ַקל - ֵּבינוֹ ִני
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